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Per estar contínuament alerta 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

11

Davant la informació que els monopolis ens mostren a través dels seus mitjans, la classe obrera organitzada disposa d'un periòdic: l'òrgan
d'expressió del Comitè Central del PCPE. No deixis
que et segueixin venent històries. UyL és el diari del
Partit de la classe obrera, escrit per treballadors i
per als treballadors.
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- Amb organització, el moviment estudiantil avança
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- A igual treball, igual salari: una utopia en el capitalisme
- Nocions bàsiques per a un jove soldat
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Documental sobre la lluita en Coca-Cola
MOVIMENT

- La vaga dels treballadors de Coca-Cola agenolla a la multinacional
- El paper de les subcontractes i la lluita contra el tancament de la mineria
- Com funciona l'explotació en el telemàrqueting
- Els missatges ocults a les etiquetes de Primark
-L'atur és la solució

Madrid Obrero TV ha editat aquest documental
sobre la primera fase de la lluita dels treballadors
de Coca-Cola que ha fet possible declarar nul l'ERO
que amenaçava més de 1.200 treballadors. És una
prova que la lluita de la classe obrera unida és
l'únic camí per assolir victòries. El pots trobar a la
llista de reproducció de CJC TV a YouTube.

Curiositats

- Unidad y Lucha, la recuperació de la premsa
del Partit marxista-leninista a Espanya

CULTURA,
ESPORT Y OCI

CONTRAPORTA-

- Actes de rap combatiu als Centres Obrers i Populars de Madrid i Lleó
- Esport d'elits o esport de masses
- Oci
- Que arribi ja el proper Campament de la Joventut!

Al número 4 de la RCI dels Partits Comunistes continuen avançant en la coordinació i el desenvolupament teòric conjunt. En aquesta ocasió el centenari
de la Primera Guerra Mundial ocupa l'anàlisi central de la revista, que compta amb la participació
del PCPE
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A qui no li ve de gust veure una
pel•lícula?

15
16

L'accés al cinema, el teatre, concerts, museus o qualsevol
espectacle té molt a veure amb el sistema en què vivim.

Les dades d'accés als recursos culturals a la Unió Soviètica
reflectien que un 95% dels obrers assistia al cinema i les
dues terceres parts al teatre i concerts. La UNESCO recollia
en les seves enques- tes com la població soviètica era a
més la que més llibres llegia del món
i com l'assistència al cinema era tres
vegades més gran que la de la població als Estats Units, sis vegades
més que a Anglaterra i nou vegades més que a la República Federal
Alemanya (Alemanya capitalista).
Una raó fonamental és -sense
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En el socialismari per desenvol
a espectacles o dels llibres. En
suport necess
contrast, el Socialisme desperta al poble un interès
conscient pel desenvolupament humà integral, pels valors
culturals i pel coneixement.

Editorial

D

Durant més d'un mes van estar
donant-nos la brasa amb Joan
Carles I i Felip VI. Al primer, per
rentar-li la cara després dels escàndols de
corrupció que han saltat entre la família
reial. Al segon, per proporcionar-li un ascens fàcil a la Prefectura d'Estat, càrrec que
ocuparà de manera vitalícia per ser de la
família que és.

Va ser llavors quan van utilitzar els resulAl començament hem destacat l'important
tats electorals d'Esquerra Unida i Podem
paper de la propaganda per transmetre
-amb Pablo Iglesias al capdavant- per calidees polítiques, en aquest cas les idees de
mar els ànims. L'oligarquia s'afanyava a
l'oligarquia. Però, observant aquest padir: "Però veieu com és possible un canvi
per, també hem d'aprendre una lliçó imdins del propi sistema electoral burgès?
portantíssima: els joves comunistes també
Ara només heu d'esperar a les eleccions
necessitem un potent mitjà d'expressió,
generals i dipositar el vostre vot ". Mencom a forma de recollir les nostres idees i
trestant, tant EU com Podem recollien la
aconseguir que arribin a cada vegada més
passada en safata de l'oligarquia i
joves. Un mitjà d'oposició a l'explotació
Així, mentre els carrers de Maresponien: "El Poble ha de triar
capitalista i que serveixi per unificar les
Totes aquestes
drid estaven buits durant la
en un referèndum sobre la forlluites. Quina capacitat té una organització
propostes donen per
coronació, demostració que la
ma d'Estat" o "Juan Carlos I, si
revolucionària si no compta amb un mitjà
fet que qualsevol decisió
confiança del Poble a la moho desitja, podria presentar-se
d'expressió que difongui les seves idees?
política ha de prendre
narquia és més que reduïda,
a les eleccions i governar si les
Pràcticament seria una organització muda,
comptant amb la paraula
els diaris i altres mitjans proguanyés"... legitimant així la
ja que amb prou feines no sentiria ni a si
de l'oligarquia que ens
pagandístics insistien dia i nit
dominació actual, ja que totes
mateixa.
explota.
per justificar aquesta Segona
aquestes propostes donen per
Transició. De tots els mitjans va hafet que qualsevol decisió política
Per a la Joventut Comunista, Tinta Roja
ver algun que no es posicionés a favor
ha de prendre comptant amb la paés aquest mitjà d'expressió tan fonamende la monarquia? Per descomptat que no.
raula de l'oligarquia que ens explota.
tal. Però no n'hi ha prou amb seleccionar
Tots són propietat dels mateixos oligaradequadament els continguts, ni fer canvis
ques capitalistes que dirigeixen l'economia
Per contra, la realitat és tossuda. I, nosalen el disseny com els que anem introduint,
del país. I, l'interès d'aquests, lluny de totes
tres, quan ens organitzem al nostre centre
sinó que el més important és que els seus
aspiracions democràtiques i republicanes,
d'estudis o centre de treball, l'oligarquia
números es distribueixin entre cada veés concentrar encara més el poder polític,
i el seu govern no apareixen com
gada més joves. Doncs, la tasca
ja que és evident que volen evitar un avanç
una classe amb què pactar, sinó
que Tinta Roja compleixi el seu
Los jóvenes
del moviment obrer i popular (lluites com
com el nostre enemic. O quin
objectiu no només recau en
cels joves comunistes
les de Coca-Cola, Panrico o Minerplan els
altre paper juguen el miel Comitè de Redacció, sinó
també necessitem un
tenen molt preocupats).
nistre Wert en l'educació,
que cada lector d'aquestes
potent mitjà d'expressió,
la ministra Ibáñez en
línies té una important part
com a forma de recollir les
Mentrestant, des del nostre barri, centre
l'ocupació o el ministre Sode responsabilitat a l'hora
nostres idees i aconseguir
d'estudis o de treball, dels joves obserria en la indústria? És que
de fer arribar aquest exemque arribin a cada vegada
vàvem amb impotència tots aquests moamb ells es pot arribar a un
plar als seus companys,
més joves.
viments de la classe dirigent Com impedir
pacte en què ambdues parts
amics, familiars i veïns.
el que clarament seria una coronació que
sortim guanyant? Més aviat al
ni tan sols comptava amb el suport popucontrari. Quan com a treballaFem de cada barri, centre
lar? En moltes localitats es van organitzar
dors o estudiants ens organitzem, les
d'estudis i de treball, un punt de dismanifestacions molt nombroses que es van
decisions les prenem nosaltres mateixos
tribució de Tinta Roja.
pronunciar a favor d'una república. Però,
i és així com triem als nostres dirigents i
malgrat tot aquest esforç, encara amb la
decidim quines propostes anem a portar.
Adrián J. Bertol, Director de Tinta Roja
veu trencada de cridar, la impotència conAquí no pinten res els oligarques amb els
tinuava. Com convertir el clam popular en
que volen arribar a un acord, a un pacte
una força organitzada que dugués a terme
social, els partits reformistes (només volen
les reivindicacions?
reformes).

, centre d'estudis i de treba
i
r
r
a
b
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o
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t
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E
un punt de
distribució d
e Tinta Roja
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ra que s'acosta un nou curs
acadèmic, és necessari realitzar
un balanç del moviment estudiantil al llarg d'Espanya, la seva evolució
i els reptes als quals aquest s'enfronta en
el curs que s'inicia. Un nou curs en el qual
la comunitat educativa, tant en ensenyaments mitjans com a les nostres universitats, s'haurà d'enfrontar a nous reptes
organitzatius i continuar rebutjant de manera contundent els atacs que el capitalisme llança sobre l'educació.
El moviment estudiantil ha anat evolucionant des que, el setembre de 2010, despertés d'una letargia de dos anys després de
les lluites contra el Pla Bolonya i la LOU.
Aquesta data és d'especial rellevància per
a la lluita de classes a Espanya ja que va ser
el 29 de setembre quan, en plena crisi capitalista, es va convocar la primera vaga general des de la convocada el juny de 2002
contra les mesures econòmiques del govern
d'Aznar. A la tardor de 2010, l'estudiantat,
poc organitzat en els seus centres d'estudi,
va decidir afegir-se a la convocatòria
d'aturada estatal, en un exercici de responsabilitat i de presa de consciència de la necessitat de lluitar. L'any 2010 va ser el punt
de partida de la situació en què es troba el
moviment estudiantil en l'actualitat i, com
veurem, ha evolucionat de forma molt positiva des d'aquest despertar a l’abric d'una
vaga general.
Com dèiem anteriorment, en plena crisi
capitalista reapareix el moviment estudiantil. Serà després de la vaga general
del 29S quan, a les principals universitats
espanyoles, apareguin diferents associacions estudiantils, les quals representaran
l'inici d'una certa organització i coordinació de l'estudiantat en lluita, més enllà del
fet de manifestar-se en dates puntuals. Cal
nomenar aquí als estudiants de Madrid,
Barcelona i, en menor mesura, estudiants
valencians que van ser durament reprimits
a la porta de l'IES Lluís Vives de la capital
del Túria, aragonesos i d'altres punts de la
geografia peninsular, que al llarg del curs
2010/2011 començar a organitzar-se de
manera estable. Com a exemples d'aquesta
incipient organització des de la base hem
de referir-nos al campus de Somosaguas de
Madrid, al conjunt de campus i universitats
de Barcelona, a l'associació AEU de Lleó...
entre altres. Es pot observar que, malgrat
les dificultats, l'organització de la lluita és

possible. I, a més de ser possible, permet
avançar en la lluita i en les formes que
aquesta adquireix. Per demostrar-ho, la 1a
vaga educativa que es va convocar el 17 de
novembre del 2012.
Aquesta convocatòria, que en un primer
moment era de caràcter estudiantil, però
a la qual es van sumar les seccions sindicals dels treballadors de l'ensenyament,
va afermar la lluita contra les retallades
en educació, permetent a moltes de les
associacions existents afermar i començar
a ser el referent d'aquells estudiants que
començaven a obrir els ulls i adonar-se
que només amb la lluita i l'organització
als campus, facultats i instituts
s'aconseguiria enfortir el moviment estudiantil.

2012 l'estudiantat va sortir al carrer en
dues vagues generals (29 de març i 14 de
novembre) i una vaga educativa el dia 22
de maig, que va paralitzar per complet el
sector de l'educació espanyola, amb gran
combativitat als carrers, a més de dues mobilitzacions estudiantils a l'octubre i abril
del mateix any.

Malgrat que les diferents contrareformes i
retallades continuen, el 2013 i 2014 la lluita en les aules per una educació pública,
gratuïta i de qualitat ha continuat. El curs
2012/2013 novament va viure una vaga
educativa el 9 de maig, mantenint el cicle
de mobilitzacions iniciat en 2012. A més, es
van viure diferents jornades de lluita i
els estudiants van sentir el caràcter
dictatorial de l'Estat capitalista,
l'estudiantat d'extracció
com el cas de la repressió conobrera i popular ha adoptat
tra els estudiants de Somoscom a seves formes de lluita aguas. Com dèiem en articles
que semblaven oblidades com anteriors, l'Estat ataca als
són tancaments, piquets, talls més organitzats.

Si 2010 i 2011 van suposar
la
reaparició
d'una incipient organització estudiantil que
de carretera i una altra sèrie
s'enfrontava contra les
d'accions que recorden
retallades i les mesures
Finalment, el curs que acaba
molt a les utilitzades per
imposades pel capital moha seguit la mateixa tònica que
la classe obrera.
nopolista europeu en l'inici
els anteriors, amb 3 vagues al
de l'agudització de la crisi cafebrer, març i finalment les mobilitpitalista, podem parlar de 2012
zacions i les aturades de maig de 2014.
com l'any en què la ràbia i la recentment
creada organicitat a la base, es va transforLa raó per la qual el moviment no ha dismimar en un cicle de mobilitzacions que van
nuït malgrat l'aprovació de diferents reforomplir els carrers i els centres d'estudi, tant
mes i retallades, cal buscar-la en la cada ved'ensenyament secundari com les princigada major organització de l'estudiantat
pals universitats espanyoles de manifestacombatiu. De tota lluita s'obté un ensencions, protestes, tancaments i vagues.
yament i en la lluita estudiantil el principal aprenentatge ha estat la necessitat
És important referir també a l'evolució de
d'organització que, en el futur, s’haurà de
les formes de lluita. Allà per 2010, els esvertebrar en un sindicat estudiantil que
tudiants es van limitar a secundar la vaga
uneixi a associacions com el BI-M de Mageneral sense portar, en la majoria dels cadrid, el FEU de Catalunya, APE de València
sos, el conflicte als seus centres d'estudi. A
i altres moltes organitzacions de base, perpoc a poc, i sobretot des de la convocatòria
què les lluites que segur es donaran el 2014
de novembre de 2011 i ja de forma clara,
no caiguin en l'oblit.
en les diferents mobilitzacions de 2012,
l'estudiantat d'extracció obrera i popular
Com diria el Che Guevara: "Si no existeix la
ha adoptat com a seves formes de lluita
organització, les idees, després del primer
que semblaven oblidades com són tancamoment d'impuls, van perdent eficàcia."
ments, piquets, talls de carretera i una altra sèrie d'accions que recorden molt a les
utilitzades per la classe obrera.
Guillermo De Tuya
Juntament amb la major audàcia en les formes de lluita, que van portar alhora més
repressió per part de l'Estat (recordem les
càrregues dels Mossos a l'ocupació del rectorat de la Universitat de Barcelona), l'any
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I`increment de les taxes

ens expulsa de les Universitats

D

iàriament veiem als nostres centres d'estudis o entre les nostres
amistats a persones que han de
deixar els estudis a causa de l'increment
de les taxes universitàries, així com a la reducció en quantitat i quantia de les beques
per a l'estudi. Aquests atacs tenen dues finalitats: remuntar la taxa de guany a través
de l'obertura de mercats interns mercantilitzant l'educació i expulsar a la joventut
obrera i d'extracció popular dels centres
d'estudis proporcionant únicament els coneixements bàsics perquè exerceixin la seva
funció en la maquinària capitalista.
L'increment de les taxes del curs 2011/12 al
2013/14 d'un crèdit de primera matrícula
ha estat del 20,1%, la qual cosa, unit a les

Pancarta am

b les taxes a

pujades prèvies, ens dóna un cost mitjà per
cada crèdit de 18,42 €. En comunitats com
Catalunya i Madrid l'increment és encara
més gran, del 66,7% i el 66,1% respectivament. El cost dels crèdits de matrícules
posteriors (segona, tercera i quarta) es multiplica exponencialment arribant en alguns
casos, com el d'Andalusia, a quintuplicarse. El cost final no és assumible per a les
famílies obreres i els seus fills i filles.
L'accés a les beques es redueix en exigir
cada vegada més requisits i pagar més
tard. De tots és conegut els problemes que
hi ha hagut en el cobrament de les beques concedides en el curs passat. Al maig
encara quedaven més de la meitat de les
beques per abonar i a principis de juliol

l'educació.

encara quedaven per pagar 13 milions. La
quantitat també es redueix cada any: per
al curs 2014/15 s'han destinat 1.358.000
d'euros, un 4% menys que el curs anterior.
Només fixant-nos en la universitat observem com el nombre de beneficiaris es redueix passant de 454.222 en el curs 2011/12
a 322.290 al curs 2013/14. Recordem també
que està sobre la taula la finalitat última
d'aquests atacs, l'eliminació total de les beques perquè siguin assumides en forma de
préstec per les entitats financeres.
José L. Aedo

Manca de places a l'FP

D

es de fa uns anys el govern ha
llançat una campanya propagandística a favor de la Formació Professional, un "rentat de cara" a
aquesta formació que no disposa de recursos materials i humans adequats a les
necessitats dels estudiants, ni té centres
educatius preparats per a la formació tècnica i teòrica, ni compte amb la inversió
necessària per desenvolupar una veritable
educació de qualitat.

tot el que poden les matricules per mòdul
i incentiven la FP a distància. Així, un dels
majors problemes que actualment presenta
es la manca de places, allunyant any a any
a milers de joves de les seves aspiracions
acadèmiques i professionals. De vegades,
les sol•licituds arriben a triplicar l'oferta de
places deixant un "mercat" molt rendible
per a les empreses privades.

Aquesta problemàtica la veiem
més accentuada en aquelles reLa Formació Professional "al sergions que per diversos motius
L´objectiu és
vei dels interessos de la societat i
no tenen un gran nombre
crear un exèrcit
l'economia" té com una premisa
de joves qualificats d’estudiants. No ofereixen
principal el rendiment econòmic
i de baix cost per als la varietat suficient de mòdels centres educatius.
duls i suprimeixen els menys
empresaris de tota
sol•licitats, obligant als estula Unió Europea.
La falta d'inversió i pressupost no
diants a desplaçar-se a altres
permet la creació de nous centres, ni
barris de la ciutat, a una altra locaampliar o millorar les instal•lacions dels
litat o a canviar de mòdul, impedint la
centres ja existents. En canvi, augmenten
formació dels estudiants d'extracció obrera

i popular que
no
disposen
dels
mitjans
necessaris per
a aquests desplaçaments.

Aules buides en vaga

estudiantil a la UCM

El principal objectiu d'aquestes mesures
és crear un exèrcit de joves qualificats i
de baix cost per als empresaris de tota la
Unió Europea, amb salaris baixos i invertint el mínim possible en els centres educatius, deixant a les empreses que dirigeixin l'educació i obligant a treballar sense
remuneració a milers de joves que cursen
aquests mòduls.
Alejandro Castellano
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Primera Trobada Estatal d'Estudiants
organitzada a Barcelona

E

ls dies 16 i 17 de maig es va dur
a terme la primera Trobada Estatal d'Estudiants organitzat pel
Front Estudiantil Unitari - FEU Catalunya
a la Universitat Autònoma de Barcelona.
En aquesta Trobada han participat diverses associacions com l'Associació Popular
d'Estudiants de València, el Bloc d'Instituts
de Madrid i l'Associació Universitària Miguel Hernández, de la Universitat Rei Joan
Carles de Madrid.
Aquesta primera trobada suposa una fita
en la coordinació estudiantil estatal i busca
establir les bases per a la futura implantació
d'un sindicat estudiantil únic en tot l'àmbit
estatal que realment impliqui l'estudiantat
de base a la conquesta dels seus drets diaris, en la defensa de la educació pública i en
la construcció d'un nou sistema educatiu
que es fonamenti en els pilars d'una educació pública, gratuïta de qualitat i al servei
del poble treballador.

El Bloc
d'Instituts de
Madrid es posa
en marxa
És la seva posició
de classe i els seus
principis els que
diferencien al BI-M de
la resta d'estructures
del moviment
estudiantil.

Cal destacar que aquesta jornada va suposar l'inici dels debats i un acostament a les
postures, diferents maneres organitzatives
i dinàmiques de treball que cada organització té. Els debats fonamentals van versar
en l'establiment d'una taula reivindicativa
conjunta que reflectís l'objectiu últim de

Establir les bases per a la
futura implantació d'un
sindicat estudiantil únic
en tot l'àmbit estatal.
les associacions d'un canvi veritablement
significatiu al moviment estudiantil als
eixos abans descrits i en l'establiment d'un
full de ruta que marqui unes pautes clares de treball conjunt, tant a l'intern com
l'extern als centres d'estudis, per transmetre a la major part possible de l'estudiantat

Q

uan llencem una mirada a
l'ampli ventall d'estructures
que
tracten
d'organitzar
l'estudiantat d'extracció obrera i popular a Madrid, ràpidament ens adonem que, en l'actualitat, no
hi ha ni un sol referent a nivell regional
que representi els interessos dels fills de la
classe obrera. Així doncs, ens trobem amb
una qüestió vital que es plantegen molts
estudiants: Disposem d'una eina, vàlida,
que sí que representi els nostres interessos
de classe?
A això responem afirmativament i amb decisió: el Bloc d'Instituts de Madrid (BI-M) és
l'eina necessària per fer front als constants
atacs per part dels capitalistes a l'educació
i als interessos de l'estudiantat de Mitges
i FP. És la seva posició de classe i els seus
principis els que diferencien al BI-M de la
resta d'estructures del moviment estudiantil. Amb tota la força dels centenars
d'estudiants que aglutina a les seves files,
el BI-M es llança a la batalla per la direcció del moviment estudiantil a Madrid i per

la necessitat d'organitzar-se i lluitar tant
pels petits problemes del dia a dia com per
les grans millores.
Tot aquest procés culminarà amb la construcció d'un marc estatal de lluita que
permeti un nivell d'organització i resposta
estatal en matèria estudiantil i un salt qualitatiu a l'hora d'encarar les mobilitzacions
per les conquesta educatives. És a dir ens
permetrà atacar tots de manera coordinada des de totes les parts de l'estat per
construir l'educació que necessitem i ens
mereixem.
Pau Román, coordinador general del FEU
Catalunya

conquistar l'educació al servei del poble
treballador.
El BI-M va néixer el dia 11 de abril celebrantse la seva I Conferència en la qual els membres de les associacions van aprovar els estatuts, així com un Secretariat que assumís
el paper de direcció. A diferència d'altres
estructures oportunistes i burocràtiques, el
BI-M es caracteritza per la seva organització interna fonamentada en la democràcia
que fa que, tot estudiant de base estigui
assabentat del que es decideix entre membres del Secretariat o en l'Assemblea de
Delegats i viceversa; és aquest un dels pilars
que assegura el seu èxit i la seva extensió a
cada vegada més zones.
El Bloc d'Instituts de Madrid està als centres de Mitges i FP, està a les bases construint un ampli moviment estudiantil de
classe, però també està amb la lluita obrera
col•laborant al costat dels Comitès per a la
Unitat Obrera (CUO)... Aquí hi ha el BI-M,
per trencar la realitat, lluitar per l'educació
socialista i construir un futur ple de victòries.
Pedro Fernández, membre del secretariat del
BI-M
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La vaga dels treballadors de CocaCola agenolla a la multinacional

A

l gener la multinacional CocaCola informava als seus treballadors d'un ERO que afectava més
de 1.200 famílies obreres i el tancament de
diverses fàbriques com la de Fuenlabrada
a Madrid.
Des del mateix moment en què es va conèixer aquesta notícia, els treballadors van
sortir al carrer per lluitar contra aquest
ERO. La Joventut Comunista (CJC) de la
mà del Partit Comunista (PCPE) hem estat
donant suport, ajudant i organitzant als
treballadors de Coca-Cola a cada fàbrica on
s'alçava la lluita.
La lluita a Coca-Cola s'ha desenvolupat durant llargs mesos. Ja portem set mesos i els
que ens queden. Els treballadors han desenvolupat diverses actuacions, al principi
mitjançant piquets a la fàbrica, boicot als
productes de Coca-Cola i visualització de

la lluita ja que els mitjans de comunicació ocultaven en tot moment els acomiadaments i la lluita obrera. No és estrany
aquest 'buit' informatiu si analitzem a qui
pertanyen aquests mitjans de comunica-

La justícia ha dictaminat
que l'ERO realitzat per
la multinacional és nul.
ció, sabrem quins interessos defensaran,
els dels grans monopolis. Després, els treballadors de Fuenlabrada van acampar a
la porta de la fàbrica per impedir que els
esquirols continuessin traient mercaderies
produïdes per tots ells i que la multinacional va utilitzar per sabotejar la vaga. Així
com impedir en els últims mesos que desmuntessin la fàbrica i es portessin tots els
mitjans de treball a altres instal•lacions.

Després del judici celebrat a l'Audiència
Nacional la justícia ha dictaminat que l'ERO
realitzat per la multinacional és nul. Aquesta notícia no ens ha de fer creure que la
justícia ha frenat a aquest monopoli, el factor fonamental i imprescindible ha estat la
lluita portada a terme pels treballadors de
les fàbriques. Aquesta lluita incansable no
només s'ha quedat en el seu àmbit particular sinó que, ha desenvolupat tot un exemple de solidaritat obrera donant suport a
multitud d'obrers en com els de Panrico,
Visionlab, etc La Joventut Comunista i el
Partit Comunista hem estat colze a colze
amb tots els treballadors en lluita i seguirem estant del costat de la barricada de la
classe obrera, lluitant contra la patronal i
els monopolis.
Alejandro Sanz

El paper de les subcontractes i la
lluita contra el tancament de la

L

a subcontractació a la mineria
-igual que a d’altres sectors de
la classe obrera- ha jugat històricament un paper necessari perquè la burgesia pugui recompondre la seva taxa de
benefici en el capitalisme.
Aquesta pràctica porta present des de mitjans dels anys 80, però no és fins a 1990
amb l'entrada en vigor del primer dels
plans del carbó, denominat "Pla de reordenació de la mineria del carbó" quan es
massifica.
Una de les raons fonamentals dels empresaris miners és la reducció del cost laboral i
l'augment de l'extracció de plusvàlua, a regir generalment per convenis diferents -les
matrius pels d'empresa i les contractes per
altres de marc inferior- i per les condicions

de treball i l'alta mobilitat, que impedeixen
en moltes ocasions el desenvolupament
d'organitzacions obreres que garanteixin
la defensa dels interessos immediats dels
treballadors miners.
En el cas de Minerplan i la Hullera BascLleonesa, després de l'incompliment de les
elèctriques del Reial Decret de Restricció de
Garantia de Subministrament que obliga a
la compra de la quota de carbó nacional assignat a cada central tèrmica, així com diferents actuacions en les explotacions de interior que posseeix en concessió l'empresa
matriu, aquesta decideix prescindir de la
contracta i dels seus 128 treballadors.
Aquí és on els treballadors en assemblea,
col•loquen la necessitat d'assolir objectius concrets que materialitzin la lluita pel

manteniment dels llocs de treball i en cas
que no sigui possible en la contracta, la
recol•locació a l'empresa matriu. La lluita
ha anat prenent formes diferents; manifestacions, marxes, talls de carretera, tancament del parc de carbons... i tot, obeint al
nivell de combativitat i l'experiència en la
lluita que adquireix la classe obrera.
En aquests moments el combat segueix
obert, el procediment d'extinció de la totalitat de la plantilla a sobre de la taula i la
disposició de forces favorable, donades les
altes possibilitats de victòria per part del
conjunt dels treballadors.
En síntesi i a nivell general, la posició conseqüent dels treballadors és la defensa del
carbó nacional, com l'única font de generació elèctrica autòctona, amb caràcter estratègic i que garanteix el sosteniment de les
comarques mineres..
Sócrates Fernández, President del Comitè
d’Empresa de Minerplan S.L. i Secretari General dels CJC.
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Com funciona l'explotació
en el telemàrqueting

Cal ressaltar que l'empresa rebia diners
dels Fons Socials Europeus per cadascun
dels que accedien al curs, encara que no
estava assegurada la posterior contractació
per a ningú. Tanmateix, era difícil de creure
que després d'estar durant 15 dies i 6 hores
gratis fent un curset de formació gosessin
fer fora algú. No obstant això, sense cap
pudor, el 14è dia del curset, quan la gent
ja comentava en quin departament seria
assignada, van ser acomiadades dues companyes d'origen colombià (una de les quals
es va incorporar després repetint aquest
curset de 15 dies). Aquesta pràctica de treballar gratis durant períodes de 15 dies - 1
mes, que en aquell moment era nova per a
mi, avui s'aplica en multitud de grans em-

er mitjà d'una empresa de treball
temporal, farà un parell d'anys, jo i el
meu company de pis (tots dos a l'atur)
vàrem aconseguir accedir a les proves de selecció per a teleoperadors de l'empresa Qualytel
(que treballava directament per a Vodafone).
Aquesta va ser la primera vegada (al marge de
durant les pràctiques de l'FP o similar) en la qual
havia de fer un curset de 15 dies, no remunerat,
per poder optar al lloc. La cosa estava ja malament, així que prop de 20 persones vam accedir
al curs-procés de selecció.

preses saragossanes com Balay, ALUMALSA
o Inditex.

company va arribar a romandre 8 mesos
i va abandonar ell mateix la feina per un
altre millor i conec gent que encara conUn cop comencem a treballar com
tinua i, després de més de dos anys,
Durant
els
teleoperadors, el més important a
ha aconseguit que el contracti
primers dos anys,
destacar són les condicions prel'empresa directament i millola pràctica totalitat de
càries de contractació. Durant
rar, encara que sigui una mica,
els primers dos anys, la pràc- treballadors ho està per les seves condicions laborals.
mitjà d'una ETT i renoves
tica totalitat de treballadors
No obstant això, és destacable
el teu contracte cada
ho està per mitjà d'una ETT i
que passats dos mesos, dels del
mes o dos mesos.
renoves el teu contracte cada
meu curs de selecció i el del meu
mes o dos mesos. D'aquesta macompany (eren dues classes, que
nera poden reciclar permanentment
sumaven entre ambdues prop de 40
als treballadors i preparar nous cursos de
persones) amb prou feines quedava el 25%
selecció amb què rebre ajudes de la UE.
dels treballadors.
En el meu cas concret vaig durar 4 mesos
fins que van decidir acomiadar-meEl meu
Andrés Cierzo

Els missatges ocults
a les etiquetes de Primark

C

om treballadora de Zara, no em
va sorprendre gens quan vaig saber dels missatges d'auxili ocults
a etiquetes de Primark, on les cosidores
demanaven ajuda per a combatre les jornades extenuants a les que les sotmet la
multinacional.

llesa i com si no t'adaptes a ells no passaràs
el "primer filtre" per aconseguir feina en
una botiga de roba. Casualitat? Per descomptat que no. Com tampoc és casualitat
que en altres empreses els de Recursos Humans t’amenacin amb acomiadar-te si et
poses d'embaràs.

I és que treballar en el sector del coUn cop dins, és de destacar la precamerç i ser dona és una combinació
rietat laboral que permet un sector
Estàs
que no té un altre resultat que
desregularitzat, amb contracimmersa
en
una explotació més desmesurauna empresa on tació temporal (més del 80%
da. La meva experiència a Zara
l'agressió a la dona estem contractades de manera
em va conduir a aquesta conclutreballadora és una temporal) i uns baixos ingressos.
sió. Només observant el procés
La rotació entre diferents centres
constant des de
de selecció de personal t'adones
és una constant i fa impossible
l'inici.
com estàs immersa en una empresa
conciliar la vida familiar i personal
on l'agressió a la dona treballadora és
amb la laboral.
una constant des de l'inici. És curiós observar com a les botigues de roba femenina
Un clar exemple del que és l'explotació a
totes les treballadores que trobem comla dona treballadora, és quan KiddyClass
pleixen uns determinats estàndards de be(pertanyent a Inditex, com Zara) va utilitzar

la contrareforma laboral per reduir encara
més les hores de treball de les empleades
amb jornada laboral especial per conciliar
la vida familiar amb la laboral. A més, les
treballadores de KiddyClass a Galícia van
denunciar la imposició dels horaris per part
de l'empresa. On queda el dret a treballar
sent dona?
En el capitalisme, els nostres drets com a
treballadores s'arriben a utilitzar precisament per carregar contra nosaltres. Per
molts rentats de cara que es facin les multinacionals del comerç de la roba, presumint
d'afavorir la igualtat i la incorporació de la
dona a la vida laboral, la veritat és que no
és més una façana per explotar encara més
al sector femení de la classe obrera.
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ns hem acostumat ja a la retòrica de les bones intencions respecte al problema de la desocupació. Tots els polítics i empresaris volen
acabar amb l'atur. Volen acabar amb ell la
patronal, la banca i els sectors més reaccionaris. Però també els que diuen estar a
l'"esquerra del PSOE", amb polítiques per a
la incentivació del consum, millorant la formació dels aturats o mitjançant la reducció
d'impostos.

L'atur

és la solució

Si veiéssim algú que diu que està a favor
l'afirmació que si "sobra gent" o "no hi
de l'atur, directament pensaríem que està
ha feina" és perfectament natural que
boig. Però si volguéssim veure a algun
ens acomiadin, és una representació ideod'aquests actors socials sent honestos amb
lògica, en el sentit que oculta la veritable
nosaltres malgrat la seva alineació
naturalesa de l'atur. Si pensem en
en el camp contrari a la classe
una societat que no fos capitalisEn
una
obrera i els sectors populars,
ta, l'atur no tindria sentit. Per
economia capitalista
hauria de dir que està a favor
exemple, si imaginem una
que funciona segons
de l'atur.
les seves pròpies lleis per a societat primitiva constituïbenefici d'una oligarquia, da per clans que practiquen
Davant les idees "comunes" l'atur o la destrucció de
l'agricultura i la ramaderia
compartides per tots que
forces productives és una per a si mateixos o per interl'atur és un problema, hem
canviar amb altres clans, aquí
solució a determinats
de dir que l'atur és una solul'atur no tindria raó de ser. En
cicles del capital.
ció. En una economia capitalista
cas que faltessin béns o riquesa,
que funciona segons les seves pròprecisament el que haurien de fer
pies lleis per a benefici d'una oligarquia,
és treballar més per produir-los i, si sol'atur o la destrucció de forces productives
brés, podrien tombar a descansar o tenir
és una solució a determinats cicles del capiun consum més gran. És a dir, la sobreprotal. Ara bé, és una solució per a ells, no per
ducció de riquesa seria una cosa positiva
a nosaltres.
per a aquesta societat.

de l'individu del sistema educatiu al sistema de producció social. Que no hi hagi
atur en el socialisme és una cosa lògica, si
pensem que la producció i apropiació de
la riquesa social és un procés col•lectiu. Si
es dóna un pic de producció de gran excedent social, els treballadors no van a l'atur.
Es pot invertir aquest excedent en millorar
les condicions de vida dels treballadors
o reduir la jornada laboral perquè l'ésser
humà tingui més temps per dedicar a l'oci.
Això depèn del que decideixin els treballadors en el poder. Per això, en el clàssic
Diccionari d'Economia Política de Borísov,
Zhamin i Makárova es diu que el contingut
de la llei econòmica fonamental del socialisme consisteix a satisfer de manera cada
vegada més plena les creixents necessitats
materials i culturals del poble per mitjà del
desenvolupament i del perfeccionament
incessant de la producció social.

Si pensem detingudament què és l'atur,
veurem com és una cosa inherent a un determinat mode de producció. Quan s'arriba
a un cicle de sobreproducció i els capitalistes no aconsegueixen tancar el cicle de
reproducció ampliada del capital, és a dir,
vendre les seves mercaderies per realitzar
de manera efectiva l'apropiació de plusvàlua, es produeix un excedent de treballadors en el mercat laboral, i es comença
a enviar a l'atur amplis sectors de la classe
obrera, amb lleis ad hoc per a això, tal com
observem actualment amb els ERO, abaratiment de l'acomiadament, contractes més
precaris de formació, etc

Per això, els comunistes diem que no es
pot estar veritablement en contra de
l'atur si no està contra el capitalisme, i si
no es vol destruir aquest sistema basat en
l'explotació per construir una societat on
l'atur sigui una impossibilitat lògica. Sabem que aquesta societat és el SocialismeComunisme.

Les conseqüències socials de la desocupació podem observar en les nostres pròpies
carns i al nostre voltant, amb una taxa de
desocupació juvenil superior al 50%, amb
més de 6 milions d'aturats al país, projectes de vida frustrats, misèria econòmica,
desnutrició infantil, emigració massiva ,
impossibilitat de molts joves d'emancipar
de la casa dels seus pares, aturats de llarga
durada, etc. La misèria econòmica i moral
en què s'està enfonsant a la nostra classe
no té una causa "natural", sinó que és el
resultat d'un mode de producció concret
que està portant a la humanitat a l'abisme.
La qüestió és que la idea, que es presenta
com una cosa assumit naturalment, sota

En canvi, la societat capitalista es caracteritza perquè el que és bo per a l'economia,

La societat capitalista es
caracteritza perquè el que és
bo per a l'economia, és a dir,
per a una minoria oligàrquica,
és dolent per a la majoria

Res a sorprendre'ns de la hipocresia
d'aquells que diuen estar en contra de
l'atur però són o representen a l'oligarquia
és a dir, per a una minoria oligàrquica, és
dominant. Però aquells que "des de
dolent per a la majoria, és a dir, per a la
l'esquerra" diuen voler acabar amb l'atur
classe obrera i els sectors populars d'un
sense trencar amb el capitalisme, dient
país. En el capitalisme, si hi ha sobreproestar amb les àmplies majories, amb políducció de mercaderies s'obre un cicle
tiques d'incentivació de l'ocupació o
de crisi. I es mana a l'atur amb trà"foment del consum", enganyen,
No
giques conseqüències socials a
distreuen i enfonsen encara més
es pot estar
grans sectors de la classe obreen la misèria a tots els aturats
veritablement en
ra. I a més s'aprofiten les alinjectant falses il•lusions que
contra de l'atur si no està
tes taxes d'atur per carregar
no es poden realitzar dins
contra el capitalisme
contra els treballadors en
d'aquest sistema. Parlem de
_________________
actiu, ja que en existir una
partits com Esquerra Unida
Els sistemes socialistes no
gran massa de desocupats, es
o Podem.
coneixen l'atur com a
fa xantatge a la classe obrera
problema social.
activa a acceptar unes pitjors
condicions laborals o altres faran
la feina per ells.
Roberto Guijarro
En canvi, els sistemes socialistes no coneixen l'atur com a problema social. Com a
molt, l’"atur" és un moment de l'adaptació
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A igual treball, igual salari: una utopia en el capitalisme

L

a igualtat de la dona és un tema sobre el qual s'ha escrit
i debatut molt. La veritat és que, encara que en un pla
purament formal i abstracte la reivindicació de la dona
pot semblar acceptada per la societat, la realitat és que aquesta
segueix en una posició desfavorable.

A aquesta desigualtat econòmica cal sumar les milers de dones
que no generen ingressos ja que la seva activitat es manté a la
llar. O també que les dones majoritàriament són les que deixen la
feina o agafen reduccions de jornada en tenir fills. Aquesta manca d'ingressos torna a col•locar a la dona en
La igualtat de la dona passa per la seva una situació d'inferioritat l'única solución de
Davant d'aquesta perspectiva els comunistes emancipació econòmica; és a dir, per la qual passa per un sistema estatal d'ajudes,
ho tenim clar: la igualtat de la dona passa per assegurar que totes les dones tinguin feina guarderies i centres públics i gratuïts que, de
la seva emancipació econòmica; és a dir, per i que a més les seves condicions salarials i nou, el capitalisme no pot satisfer.
assegurar que totes les dones tinguin feina i laborals siguin iguals que les dels homes.
que a més les seves condicions salarials i laboAl seu torn, aquesta base econòmica de desrals siguin iguals que les dels homes. I enllacem aquesta anàlisi
igualtat té reflexos en molts elements de la vida quotidiana, alamb la problemàtica general: aquesta emancipació econòmica és
guns més subjectius i ideològics i altres molt més evidents, com les
inviable en el capitalisme, ja que el capitalisme no pot eliminar
restrictives lleis de l'avortament o altres matèries tan d'actualitat.
l'atur i l’interessa que existeixi la desigualtat salarial, de manera
que la consecució de la igualtat de la dona mai podrà realitzar-se
En definitiva, el resum és clar: no hi pot haver igualtat fins que no
en aquest sistema econòmic.
hi hagi una igualtat de salaris i es garanteixin certs drets i assistències relacionades amb les qüestions de la dona i la maternitat.
Amb dades de maig de 2014, l'atur femení juvenil a Espanya se
I aquesta igualtat en el capitalisme és impossible.
situava en 54,6%, i l'atur de dones de 25 anys o més en un 23,9%,
el que reflecteix on es troba la base de la situació de la dona.
Ana Escauriaza.

Nocions bàsiques per a un
jove soldat

A

l’oficina de reclutament i, després d'escollir la unitat
a la que vols pertànyer, et demanen que presentis
l'historial acadèmic, l'historial d'antecedents penals, el
permís de residència (en el cas d'estrangers) i el testament. Després passes a fer tres proves: psicotècnica, mèdica i física. Si ets
apte, passes per l'oficina de reclutament on et donen la llista dels
materials que necessitaràs i el "passaport", un document amb el
qual podràs desplaçar-te gratis al Centre d'Instrucció i Mobilització (CIMOV) on t'hagin destinat.

Pel que fa al contracte i els honoraris, un soldat no signa un contracte com en qualsevol altre ofici, sinó un "compromís" que deu
complir sense rèpliques. Així que exigir que es compleixin els teus
drets no és possible perquè "ets un soldat per vocació". Abans, el
sou era més elevat a les zones amb risc d'atemptat, ara, després
de l'abandó de la lluita armada d'ETA, el salari dels soldats han
quedat al voltant de 1000 € a la baixa. Només les maniobres donen un extra.

Un soldat no signa un contracte També és evident el control de l'oficialitat
És en l'arribada al CIMOV quan comença com en qualsevol altre ofici, per part de famílies històricament militars.
allò dur. Des que baixes del bus et reben a
Aquests joves de famílies acomodades ingresun
"compromís"
que sen directament a l'acadèmia on passen 4 o 5
crits amb frases del tipus "pollastre", "carn sinó
complir sense rèpliques. anys per ser tinents, guanyant-se ràpidament
fresca" o "demana la baixa", missatges que deu
t'acompanyaran durant els següents tres
favors i privilegis.
mesos d'instrucció. Et mostraran el teu llit i et donaran les sabanes.
Al matí següent et raparán el cap, et tiraran el petate amb la teva
Recentment un tinent ha publicat un llibre titulat "Un pas enroba, t'explicaran com va la cosa i començaràs l'ensinistrament.
davant" que li està costant la seva carrera en l'exèrcit, però que
Mitjançant aquesta primera instrucció busquen que us familiaritpretén servir per a la lluita pels drets dels soldats.
zeu amb el bàsic que ha de conèixer un soldat: instrucció nocturna, preparació física, transmissions, equip, ordre tancat i tir.
E. R.
L’objectiu principal és posar a prova als reclutes a base de minar
la moral i picar físicament perquè es quedin els més durs. Finalitzat aquest període, jures bandera i et converteixes oficialment
en soldat.
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Rumb a la 40a edició del festival
Odigitis a Grècia

D

urant els dies 18, 19 i 20 de setembre la Joventut Comunista
de Grècia (KNE) celebrarà la 40a
edició del seu Festival Odigitis. Un any més
els Col•lectius de Joves Comunistes participarem amb una delegació com a organització convidada, estant presents tant a la
celebració del propi festival com als seus
seminaris.
Considerem que aquest és un esdeveniment de gran importància, que cada any
reuneix milers de joves d'extracció obrera i popular de Grècia, en el qual podem
aprendre del desenvolupament de la lluita
de classes en aquest país i de l'organització
de la joventut grega a voltant de les files
de la KNE.

Per això mateix considerem de gran importància les trobades que durant aquests
dies se celebren amb estudiants organitzats
al MAS, amb els treballadors del PAME, o
amb els propis dirigents del Partit Comu-

Desenvolupant les nostres relacions
internacionals amb la finalitat de
potenciar
l'enfortiment
de
la
coordinació de les organitzacions
juvenils comunistes de tot el món.
nista de Grècia (KKE) i la seva Joventut.
Així mateix Festival Odigitis és un punt de
trobada important amb altres organitzacions germanes d'arreu del món, amb les
quals compartim anàlisis essencials sobre
el desenvolupament del capitalisme i com
això afecta a la joventut d'extracció obrera

S'efectua amb èxit el
Congrés de les Joventuts
Comunistes a Mèxic
Els dies 12, 13 i 14 de juliol es va dur a terme el 1r Congrés de les
Joventuts Comunistes a la ciutat d'Oaxaca, Mèxic.
Van ser discutits i aprovats l'emblema i els quatre documents que
donen vida al nou projecte organitzatiu: "Declaració de principis", "Estatuts", "Tesi sobre la joventut mexicana" i "Plataforma
de lluita".

La FJC treballarà allà
on es trobi la joventut
mexicana
obrera,
estudiantil, popular, etc.

Aquest Congrés va derivar en la
conformació d'una nova organització juvenil, l'organització pedrera
de quadres del Partit Comunista de
Mèxic: Federació de Joves Comunistes (FJC).

La FJC treballarà allà on es trobi la joventut mexicana obrera, estudiantil, popular, etc. Amb l'objectiu d'organitzar als joves al seu
cercle d'influència immediata, amb fermes aspiracions a que en
un futur es converteixin en dirigents i quadres polítics per passar
a formar part del PCM.
La nova instància de direcció, el Consell Central es compon per
camarades amb diversos anys de militància destacant per la seva
empenta, fermesa i disciplina en el treball polític, organitzatiu, de
masses, als sindicats i el moviment estudiantil. Tots ells provinents
del sector obrer-fabril, joves empleats i joves universitaris.

Per això per a la nostra organització és important l'assistència a aquest Festival, per
continuar desenvolupant les nostres relacions internacionals amb la finalitat de potenciar l'enfortiment de la coordinació de
les organitzacions juvenils comunistes de
tot el món, i en aquest cas més concretament amb la Joventut Comunista de Grècia, amb la qual podrem compartir durant
aquests dies les experiències d'ambdues organitzacions en la lluita de classes diària als
nostres respectius països.
Ester Cubero

Ucraïna, la prova del fracàs del
"món multipolar"

A

la calor dels processos populars a Amèrica Llatina,
l'aparició de les economies emergents i la mundialització de l'economia, molts sectors de la "esquerra" van
llançar els coets al vol, ja que creien haver trobat una nova panacea que aconseguiria la pau mundial.
La fórmula era senzilla: posar fi a les velles i rovellades concepcions
comunistes sobre l'imperialisme per determinar que, en aparèixer,
si hagués moltes potències imperialistes internacionals en lloc de
tan sols una, es produiria un equilibri de forces que, afegit a la
interdependència econòmica que hi ha entre elles, portaria a que
les nacions del món arribessin a un enteniment i cooperació perpetus. A aquesta ximpleria se li va anomenar el "món multipolar".
I davant d'això, què dèiem els comunistes? Doncs que en el moment en què menys pastís hi ha per a repartir, fer més piranyes
a la peixera només porta al fet que es matin entre elles. I aquí
arribem a Ucraïna, on un govern titella posat a dit pels EUA i la
Unió Europea bombardeja al seu propi poble sense cap pudor per
enviar un missatge a Rússia. I, mentre, aquesta aprofita els deliris
ultranacionalistes de Kíev per a seduir amb cants de sirena als pobles de l'est d'Ucraïna, dient-los que a Rússia (la capitalista, amb
increïbles índexs de pobresa) estarien millor, per tal de desestabilitzar els dos blocs oponents.
Una autèntica guerra de rapinya entre blocs enfrontats per aconseguir els mercats en disputa. La víctima sempre el poble, és clar.
Guillermo Villaverde

Federació de Joves Comunistes de Mèxic

i popular a tot el món, on els CJC enfortim
i continuem desenvolupant les nostres relacions bilaterals amb les mateixes.

80 aniversari

bre de 34’
d’octu
iu-vos germans
¡Un

Q

uan parlem d'octubre de 1934, parlem
de resposta obrera a un govern republicà de la burgesia. En primer lloc, crec que
hem de deixar de banda tot el romanticisme del qual puguem fer gala al rememorar el
període de la II República i posar-lo en la seva justa
mesura amb la veritable base econòmica i social en
què es donava.

Des del primer dia de la República es van sentir discursos que van generar enormes expectatives entre els sectors populars: es plantejava en l'horitzó la
socialització de les grans finques, la nacionalització
de certs sectors industrials i tot un seguit de mesures
que, o bé no es van aplicar, o es van aplicar insuficientment. En canvi, el resultat va ser que, des d'aquest
primer dia de la II República, les grans oligarquies històriques van sobreviure a Espanya al destronament
d'Alfons XIII i les reformes es van quedar en el paper
sense suposar canvis de base reals.
Això sí, aquesta oligarquia va tenir la iniciativa
d'organitzar al voltant d'una coalició pròpia i compacta al voltant de la CEDA, que va obtenir el govern
en un entorn que li va afavorir per diversos motius: la
ingent quantitat de diners que va invertir en aquestes eleccions, un legislació elaborada per donar prioritat de govern a les coalicions de partits, la divisió de
les forces "progressistes" i l'esforç previ invertit en
una potent campanya antimarxista, pel temor de la
revolució d'octubre de 1917.
Aquesta coalició de l'oligarquia va aconseguir el poder en un entorn internacional d'avanç del feixisme,
amb Hitler a Alemanya i Mussolini a Itàlia.
El 1934, el plantejament que es va fer des d'un primer
moment va ser la convocatòria d'una mobilització revolucionària contra l'avanç d'aquesta oligarquia de
caràcter feixista també a Espanya.
Aquí és on es va llançar la consigna de vaga general
revolucionària el 5 d'octubre, convocada a tot l'Estat,
però que només adquiriria un caràcter revolucionari
a Astúries. En altres llocs de l'estat es van donar focus d'insurrecció, però no van tenir en tot cas d'una
organització prèvia suficient i, sobretot, d'un caràcter
marcadament revolucionari.
Hem de contextualitzar que, encara en 1934, el Partit i la Joventut Comunista posseïen una capacitat
de mobilització modesta i que la gran crida a l'acció
revolucionària d'octubre ve de la mà del Partit Socialista. Aquest mateix partit formava part d'aquesta
coalició de forces "progressistes" que havien assentat
els pilars de la República burgesa. En concret es mantenien dins del reformisme més moderat, amb dos
exemples clars: s'havien oposat a la nacionalització
de la indústria del ferrocarril pocs mesos abans i, en
una qüestió merament democràtica com la laïcitat
de l'Estat, es van mostrar més defensors de la "tradició" religiosa que fins i tot altres republicans burgesos "progressistes". Aquestes dues anotacions només
tenen la intenció de cridar-nos a una reflexió sobre
la legitimitat socialista envers les masses obreres. Llavors, amb això clar, el que podem posar en qüestió
és la capacitat perquè aquestes prenguessin seriosament un alçament revolucionari que venia de la mà
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proletaris!

ven l'assalt a la fàbrica d'armes i a objectius clarament
estratègics per a un plantejament revolucionari.
d'aquest partit que mesos abans els parlaven de la
necessitat de reforçar el poder burgès, i, ara, en canvi,
els convidaven a destruir per la força d'unes armes,
que, per cert, els obrers havien d'aconseguir i utilitzar
sota el seu compte i risc, doncs no els va assegurar la
provisió ni la formació militar.
La realitat és que aquest caràcter reformista del Partit Socialista vestia de discurs revolucionari la crida
d'octubre, però intentava per tots els mitjans que fos
la petita burgesia qui es situés a l'avantguarda del
moviment, confiant i posant totes les seves esperances en la insurrecció de la Generalitat Catalana i en les
actuacions aïllades de determinats oficials de l'exèrcit
i grups sense organització de masses en altres llocs
de l'Estat. ¡Obvi! Això no nega l'heroisme d'aquells
obrers que van donar heroicament la seva vida a
Biscaia, a Madrid, a les Cinco Villas aragoneses... Però
sí situa l'interès de classe de les consignes i actuacions
de la seva direcció.
Així, enfront d'aquest panorama general
d'expectatives petitburgeses descentralitzades i sense direcció, a Astúries la situació va ser una altra: deu

Es va demostrar que la revolució
socialista, o es donava en el conjunt
d'Espanya, o seria ofegada tard o
d'hora per l'exèrcit de la burgesia.
dies després d’extingides les mobilitzacions a la resta
d'Espanya, els obrers asturians encara seguien combatent. Va ser necessària la mobilització de dos cossos
de l'avantguarda repressiva de l'exèrcit, a més de la
coordinació amb les forces que resistien assetjades a
l'interior d'Astúries, per poder doblegar al moviment
revolucionari.
Què és el que fa possible tal èxit de la mobilització revolucionària a Astúries? És que els dirigents socialistes
a Astúries tenien un caràcter diferent al de la resta
d'Espanya? Potser Astúries era una excepció en la implantació del Partit i la Joventut Comunista?
Cap d'aquestes qüestions es donava de manera
absoluta, però Astúries era l'única regió en la qual
s'aconsegueix el front obrer revolucionari.
L'estratègia dels dirigents socialistes a Astúries era
exactament la mateixa que a la resta de l'Estat, i en
el moment que llancen la consigna revolucionària,
les organitzacions obreres pateixen de preparació
prèvia necessària. La diferència és que, quan a través
del seu òrgan llancen la consigna revolucionària, el
proletariat miner s'ocupa de fer-se amb les armes
necessàries per a, arribat el moment, portar la mobilització revolucionària endavant. Així, la direcció
efectiva de la mobilització de les masses proletàries
als carrers ja no correspon als dirigents socialistes, sinó
a la intervenció de quadres comunistes i obrers amb
clara vocació i visió revolucionària. Com a exemple,
mentre les consignes que es donaven per part dels
consells socialistes passaven per la bel•ligerància contra la Catedral o la Universitat per ser "monuments
d'inestimable valor artístic", les columnes obreres
que avançaven des de les conques mineres prepara-

Igualment important és la preparació prèvia per part
del Partit i la Joventut Comunista, que a Astúries es
va donar en unes condicions diferents als d'altres
llocs. En primer lloc, per la intervenció prèvia entre
el proletariat, especialment el miner, que van fer
sentir una creixent simpatia pel comunisme, la revolució d'octubre i la dictadura del proletariat, i una
influència també creixent de les seves organitzacions.
En segon lloc, es va treballar prèviament a nivell de
Comitè de Joventuts en la conformació de les MAOC
(Milícies Antifeixistes Obreres i Camperoles) i en els
contactes amb la Joventut Socialista, seguint ja indicacions del Comitè Central de la Joventut Comunista
(en el que seria el germen de la futura JSU). Així es
va arribar al 5 d'octubre havent donat ja la directriu a totes les bases de conformació de les MAOC
i d'actuació de les mateixes si es portava amb èxit a
terme la crida revolucionari.
Tanmateix, malgrat aquesta organització prèvia, tot
i la intervenció política durant el mateix període revolucionari i l'elevació dels obrers en la seva consciència revolucionària, l'octubre del 34 a Astúries estava
condemnat al fracàs. I no per la lluita del seu propi
proletariat, sinó per l'aïllament amb la resta de la
classe obrera espanyola. Va ser necessari mobilitzar
els cossos repressius més durs per ofegar el moviment
revolucionari, però ja en els últims dies l'aïllament
ofegava l'esdevenir revolucionari: els obrers comptaven amb fusells, metralladores o canons, però ni amb
una sola munició. La resta del proletariat espanyol
es va convertir en mer espectador i es va demostrar
que la revolució socialista, o es donava en el conjunt
d'Espanya, o seria ofegada tard o d'hora per l'exèrcit
de la burgesia.
La repressió posterior va ser exemplar i exemplificant. La burgesia, que ja mutava al feixisme acompanyada pels esdeveniments internacionals, va reaccionar amb totes les seves eines repressives.
Així, des de llavors, els màrtirs, les detencions
i les tortures van marcar l'esdevenir del proletariat en els propers anys, constituint-se la
reivindicació de la llibertat dels presos polítics com una de les principals que va llançar
la coalició del Front Popular a les eleccions
de febrer de 1936.
Però no n'hi ha prou amb recordar la història. Els esdeveniments d'octubre del 34 segueixen donant-nos avui importants lliçons.
La necessitat d'unitat de la classe obrera,
no solament en discurs, sinó en estructures
organitzatives pròpies que responguin als seus
propis interessos; la rellevància d'identificar el
discurs reformista, per molt vestidura revolucionari del que faci gala, sent el PSOE en aquell
moment una bona mostra d'això; la importància de confrontar amb influència nacionalista
que crida a trencar la necessària unitat de tota
la classe obrera espanyola.
Davant l'agudització de la lluita i les contradiccions de classe, no hi ha estratègies conciliadores
possibles, i l'organització de la classe obrera entorn del seu partit és l'única possibilitat d'avanç.
Vanessa Rodríguez
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Formació

Q

ualsevol programa polític amaga
darrere de si els interessos d'una
classe social determinada. Si comprenem això, comprenem un dels
eixos vertebrals de la teoria marxista-leninista. Dit això, des dels Col•lectius de Joves
Comunistes veiem necessari analitzar teòricament el que en nombrosos articles i resolucions denominem com a "oportunisme".
L'oportunisme no és una corrent ideològica
sòlida i coherent, sinó més aviat vacil•lant
i heterodoxa, pel que en política podrem
trobar-nos amb oportunismes de tota
mena. Precisament aquesta és la raó per
la qual els clàssics del marxisme-leninisme
van dedicar gran part de les seves obres
en analitzar aquest fenomen. Com no disposem de molt espai per a aquest article,
únicament analitzarem les qüestions més
generals de l'oportunisme, algunes de les
seves formulacions teòriques i pràctiques.
Si haguéssim de definir l'oportunisme
en una sola frase, podríem dir que
l'oportunisme significa la malversació i
alteració del programa estratègic i de les
categories científiques de la classe obrera,
posant a aquesta classe al rebuf d'altres
classes socials (en general de la burgesia
i la petita burgesia). Aquestes alteracions
solen sorgir a l’empara de modes i moviments passatgers, en els quals justifiquen
la negació de l'interès objectiu i històric
de la classe obrera: la presa del poder.
Depenent de quina classe social se situï al
capdavant d'aquests moviments el tipus
d'oportunisme serà un o altre.
Si les tasques històriques de la classe obrera
consisteixen en primer terme a reconèixerse a si mateixa com a classe revolucionària
(reconeixent el seu potencial quan actua
com a força organitzada i unificada) i en
segona instància prendre les regnes del
seu propi destí, prenent el poder i acabant
amb l'explotació de l'home per l'home;
l'oportunisme intenta diluir aquestes tasques pregonant moviments ciutadanistes
on "tots cabem": des de grans explotadors
com Emilio Botín o Victorino Alonso fins a
una família obrera a punt de ser desnonada del seu habitatge.
Per això Lenin afirmava que dins del moviment comunista existien dues tendències fonamentals: l'oportunista i la revolucionària. I al seu torn advertia que la
política de l'oportunisme, és la política de
col•laboració amb l'enemic, reflex de la influència de la burgesia en el si de la classe

obrera, és a dir, una "política obrera burgesa" .1

ca i política al conjunt dels obrers i obreres,
entabanant-la cap als seus interessos. 2

A la pràctica, el discurs oportunista
s'emmarca dins del que "volem sentir". Així
doncs, si avui la critica als cotxes oficials,
a la corrupció o a aquest monstre amorf
que anomenen "casta" és allò més comú,
els nostres oportunistes repetiran fins a
la sacietat aquests termes, obviant que la
raó de les nostres miserables condicions de
vida i treball no sorgeixen per existir polítics irracionals i amb males intencions, sinó
perquè la classe social que ostenta el poder,
la dels empresaris i banquers (això que anomenem burgesia), necessita del nostre empobriment per a poder seguir mantenint
els seus insultants beneficis. De la mateixa
manera que situen el problema dins dels
debats que estan avui dia "de moda", les
seves solucions s'entronquen en la mesura
del políticament correcte, fent crides a "la
ciutadania" i a "la gent" per acabar amb la
"casta corrupta".

Evidentment, l'oportunisme mai confessarà
els seus orígens de classe (moltes vegades
perquè els dóna suport de forma inconscient) i per a això camufla els seus veritables
interessos sota frases esquerranes i revolucionàries, precisament perquè en períodes
de crisi, el poble necessita sentir promeses
i paraules radicals. Sobre això Engels ja va
reflexionar en la seva època, afirmant que
el pitjor oportunista és l'oportunista que es
mostra "honrat", precisament perquè una
mentida acompanyada d'un somriure i paraules altisonants sempre són més creibles.3

Els oportunistes justifiquen
la negació de l'interès
objectiu i històric de la classe
obrera: la presa del poder
D'aquesta manera deixen de banda qualsevol anàlisi classista i neguen el paper
revolucionari de la classe obrera, precisament perquè en el fons, des de les seves
poltrones parlamentàries i universitàries,
veuen amb superioritat a la nostra classe,
ens subestimen i mostren desconfiança.
No s'adonen, que si tot ho produïm,
d'habitatges a cotxes, si som capaços
d'educar els nostres fills i cuidar als nostres
familiars, també serem capaços de dirigir
un país en el seu conjunt.
Al principi la política oportunista no hauria de preocupar, però el problema neix
quan parts de la classe obrera assumeixen
aquests postulats. Aquest fenomen opera
pel fet que vivim en un món interrelacionat, on la classe obrera no vivim aïllats ni
ens trobem al marge de la societat. La nostra classe viu lligada per nombrosos fils a
altres capes de la societat i d'aquesta manera, la burgesia exerceix pressió ideològi1 LENIN, Vladimir I., La fallida de la II Internacional. 1915
2 STALIN, Iòsif V., una vegada més sobre la desviació socialdemòcrata en el nostre partit. 1926

És possible que hi hagi lectors que es preguntin la raó que el nostre enemic de classe,
la burgesia, traci plans tan maquiavèl•lics i
enrevessats per neutralitzar el moviment
obrer revolucionari. La resposta és senzilla:
el moviment obrer no es pot destruir per
la força bruta ja que les pròpies contradiccions del sistema capitalista generen constantment nous conflictes i confrontacions
socials, a més la política d'aniquilació resta
legitimitat al sistema. Corrompre el moviment des de dins és una política molt més
subtil i nombroses vegades més efectiva.
Un cop resumida l'essència més general de
l'oportunisme, ens queda assenyalar quina
és la postura de la tendència revolucionària
al respecte. La orientacions a seguir per
part dels comunistes contra l'oportunisme
donaria per a un altre article sencer, però
en resum podríem dir que consisteix a
desemmascarar diàriament a les postures
oportunistes, assenyalar políticament que
interessos serveixen i sobretot, desemmascarar en la pràctica, assenyalar com tot el
que prometen amb paraules radicals i esquerranes a la pràctica s'estan portant cap
a l'altre costat de la trinxera, perquè una
de les conclusions principals que podem
extreure de la històrica fallida de la II Internacional i la seva deriva oportunista, és que
qualsevol paraula o declaració, ha d’anar
acompanyada amb fets que ho corroborin.
Liher Calleja

3 ENGELS, Friederich, Contribució a la crítica del programa
socialdemòcrata de 1891. 1891
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Unidad y Lucha, la recuperació de la premsa
del Partit marxista-leninista a Espanya
L'origen de l'actual "Unidad y Lucha",
òrgan de premsa del Comitè Central del
Partit Comunista dels Pobles d'Espanya
(PCPE), cal situar-lo al Congrés d'Unitat
Comunista, celebrat el gener de 1984 a
Madrid entre cinc organitzacions comunistes per donar naixement al que hauria
de convertir-se en el Partit de la classe
obrera que substituís el eurocomunista
Partit Comunista d'Espanya (PCE).

Alhora, Nou Rumb va jugar un paper
igualment important en l'etapa del referèndum sobre l'OTAN (celebrat el 12
de març de 1986), representat les posicions més conseqüents de la lluita contra
el braç armat de l'imperialisme internacional.

això que fa poc vàrem augmentar les
pàgines de moviment obrer i en aquesta
línia seguim treballant. Una premsa, on
també l'espai per a la joventut revolucionària cobra la seva importància, on
plasmar les seves lluites, les seves anàlisis i les seves propostes per a la joventut
obrera i estudiant. I des d'on impulsar la
lluita de les dones i la seva incorporació
a la lluita de classes general.

El PCPE va realitzar l'any 2000 el seu
procés d'unitat amb el Partit Comunista
Un dels primers acords del Comitè
Obrer Espanyol (PCOE) -l'anomenat
En un instrument fonamental per allibeCentral de la nova organitza"partit de Líster". Com a part dels
rar el moviment obrer de la dominació
ció, que va sorgir del Congrés
acords d'aquest important Conideològica burgesa, no pot faltar un fort
Nou Rumb va
d'Unitat, va ser la de publicar
grés "Nou Rumb" va prenanàlisi internacionalista, que denunciï i
jugar un paper molt
un nou periòdic com a òrgan
desemmascari l'actual barbàrie imperiaimportant, en aquests dre el nom del periòdic del
d'expressió del nou projecte primers anys, en relació a
PCOE: "Unidad y Lucha", que
lista, i la brutal escalada de violència que
polític.
avui exerceix l'imperialisme contra els
la denúncia del projecte s'ha seguit mantenint fins al
pobles. Així com la lluita contra l'OTAN
imperialista de la Unió dia d'avui.
El nom d'aquest primer diari va
i la sortida d'Espanya d'aquesta organitEuropea
ser "Nou Rumb", una expressió
En l'última etapa "UyL" ha dezació criminal i en conseqüència de les
molt clara del canvi que significava
dicat bona part de les seves pàgines
estructures de l'imperialisme. Les pàgiel naixement del nou partit a l'escenari
a la lluita contra la crisi estructural del
nes d'internacional, però també algunes
del comunisme espanyol, un autèntic
sistema capitalista, combatent les pod'actualitat, tenen com a objectiu precinou rumb per a la lluita revolucionària.
sicions del reformisme, que tracten de
sament el traslladar el nostre principi de
Un modest periòdic mensual que era disportar a la classe obrera a una posició de
l'internacionalisme als conflictes avui de
tribuït pel conjunt de la militància amb
col•laboració de classes a l'empara de la
més transcendència.
autèntic entusiasme.
promesa d'una "sortida social" de la crisi. La fonamentació científica de les seves
I en un moment històric que anomenem
Aquest diari va venir a competir amb
anàlisis, sustentats en el marxismede "transició del capitalisme al sol'anteriorment heroic "Mundo Obrero",
leninisme, constitueixen avui un
cialisme" és imprescindible, anaLa
que era l'històric òrgan d'expressió del
referent per a aquells sectors
litzar l'actual estat de descompremsa
comunisme espanyol. Periòdic pel que
més conscients de la classe
posició del sistema capitalista,
revolucionària,
molts homes i dones comunistes es van
obrera que comencen a expei en el que determina la nostra
a més de ser un
jugar la vida per distribuir en les més dirimentar un procés de revolu- organitzador col•lectiu realitat, el desenvolupament
fícils condicions i que, a aquestes altures
ció en les seves consciències al és un propagandista i del projecte imperialista euaglutinador
de 1984, s'havia convertit en un pamflet
fil de l'agudització de la lluita
ropeu. Com la Unió Europea i
col•lectiu
que transmetia a la classe obrera espande classes en el escenari de la crisi
el seva fracció oligàrquica estan
yola -aprofitant seu prestigi històric- les
estructural del sistema capitalista inimposant un acceleradíssim procés
posicions més reformistes d'acceptació
ternacional.
d'espoli i robatori al poble, augmentant
de la Transició espanyola, els pactes de
de la taxa d'explotació, en un desespela Moncloa i tots els pactes secrets que
Com deia Lenin, la premsa revolurat intent de recomposició per a intentar
el carrillisme va acordar amb l'oligarquia
cionària, a més de ser un organitzador
mantenir la taxa de guany. Explicant que
d'aquest país, que li van permetre recol•lectiu és un propagandista i aglutiel conjunt de mesures antiobreres i la
compondre les seves estratègies de donador col•lectiu. Venim treballant perdescarnada ofensiva patronal, és l'única
mini amb la complicitat de la formació
què sigui una premsa cada cop més enoferta que el capitalisme actual pot dohistòrica del comunisme espanyol.
ganxada al terreny de la lluita de classes,
nar als sectors populars i la classe obredonant resposta tant a la realitat concrera. Aprofundint en el caràcter irreconciNou Rumb va jugar un paper molt importa de la classe (interessos immediats) com
liable de la lluita contra la burgesia i la
tant, en aquests primers anys, en relació
als seus interessos a llarg termini (consimperiosa necessitat de la construcció del
a la denúncia del projecte imperialista de
trucció del socialisme).
socialisme.
la Unió Europea (llavors Mercat Comú).
Posició fonamental de confrontació amb
Aterrant en els conflictes obrers de més
Emma Esplá, Directora d'Unidad y Lucha
el camp eurocomunista, que aspirava-i
actualitat, situant-los en una perspectiva
ho segueix fent avui- a una reconversió
de classe i d'avanç contra el capitalisme,
social del projecte imperialista europeu.
vinculant la teoria a la pràctica. És per
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Cultura, esport y oci

Actes de rap combatiu als Centres
Obrers i Populars de Madrid i Lleó

S

i mirem enrere veurem com fa anys
Si mitjançant la secció digital de tinta Roja
els obrers de tot el món compta"Música i revolució" hem pogut veure
ven amb els seus propis centres,
nombrosos grups i artistes de Rap que a
centres que permetien desenvolupar tot
poc a poc configuren aquest vital front cultipus d'activitats polítiques i culturals indetural; amb la celebració d'aquests concerts
pendents de la ideologia i de l'oci capitapodem comprovar la seva manifestació
lista. Avui en dia, des de la joventut
pràctica, la manifestació de molts jocomunista, treballem i desenvoves que troben en el rap un mitjà
Molts
lupem al llarg i ample de l'estat
de contestació ideològica a la
joves
que
diferents centres obrers i pomúsica dels grans monopolis
troben en el rap un
pulars que recuperen aquella
discogràfics. Les seves rimes
mitjà de contestació són l'expressió del malestar
necessària tradició.
ideològica a la música enfront de l'explotació capidels grans monopolis talista, l'afirmació de no seguir
Des de Lleó fins a Madrid, els
discogràfics.
joves d'extracció obrera i poels seus models d'oci i cultura.
pular troben al COP El Candil i al
Tant la música com aquests espais
COP Antonio Gades respectivament,
són iniciatives il•lusionants per a la
espais on poder desenvolupar les seves prònostra classe, per això des Tinta Roja nopies inquietuds culturals. Exemple d'això és
més podem dir que Endavant amb el rap
la vetllada de micro lliure organitzada per
revolucionari! i Endavant amb els centres
" Rap combativo León" a El Candil o el conobrers i populars!
cert de rap que està previst a Madrid.
Autor: J.A.A.

Esport d'elits o esport de
masses?

S

ota el capitalisme, l'esport és entès
com un negoci especialment lucratiu i com un espectacle en el que és
millor mirar que no pas participar.

Per la resta, l'única opció que queda són les
anomenades lligues municipals o lligues
d'empresa, i aquestes es limiten únicament
al Futbol, el Futbol Sala i el Bàsquet.

En qualsevol barri obrer, qualsevol jove vol
D'aquesta manera, els joves ens organitregatejar com Messi o córrer com Cristiano
zem per a crear equips entre amics o comRonaldo, però, la possibilitat de practipanys de treball, fins a trobar-nos amb
car esports en unes condicions digla realitat: en el capitalisme no hi ha
nes resulta cada dia més difícil.
espai per a l'esport de masses, nol'important
més per a l'esport d'elits.
de l'esport no
Avui dia, cada cop són menys els
és veure-ho,
joves que no poden participar en
L'oferta per a aquest tipus de lliés fer-ho.
les lligues d'instituts perquè les seves
gues és reduïda, sobretot a les ciufamílies no s’ho poden permetre. Però un
tats més petites, i en moltes ocasions, les
cop passada aquesta etapa, el panorama
instal•lacions es troben en mal estat, els
no millora i ens trobem amb un desert pel
preus són massa elevats o els camps estan
que fa a l'oferta esportiva.
fora de la ciutat.
Aquells joves que tenen un especial talent,
es mantenen en equips que els permeten
entrenar i jugar per un preu baix o gratuïtament, però, es troben davant la impossibilitat de conciliar el ritme d'entrenaments
que exigeix aquest nivell semiprofessional
amb la seva vida laboral o amb els estudis
superiors.

Així, els joves hem d'exigir que se'ns permeti practicar els nostres esports favorits en
unes condicions dignes, ja que l'important
de l'esport no és veure-ho, és fer-ho.

Luis Muñoz

Oci
Un disc...
The Melodiya Ensemble - Compositions by
Duke Ellington:
Tot i que la propaganda anti-comunista
també s'estenia al musical, la veritat és que
la URSS va ser capdavantera en producció
i qualitat de jazz. Un dels seus exponents
podem trobar a The Melodiya Ensemble.
Aquesta big band va ser liderada pel gran
compositor i saxofonista George Garanian,
un dels grans músics de Jazz de la història.
L'àlbum "Compositions by Duke Ellington"
és només un exemple de la qualitat interpretativa dels jazzistes soviètics. Pur Jazz
obrer al cor de l'URSS.

Una pel•lícula...
Navajeros - Eloy de la Iglesia

Eloy de la Iglesia feia cinema a l'època de
la transició, de la des-industrialització,
on les famílies treballadores es veien abocades a l'atur i on els joves obrers buscaven
refugi en la delinqüència, la prostitució o
l'heroïna.
El director dibuixava plànols reals i foscos
de les capitals espanyoles. Els seus protagonistes van ser arrencats dels barris baixos,
dels suburbis i guettos, joves delinqüents
que no podien considerar actors. En aquest
Tinta Roja recomanem la seva pel•lícula Navajeros, on es narra la història real del Jaro,
famós delinqüent juvenil.

Un Llibre...
"Capital de la Glòria" - Poemes de la defensa de Madrid

Aquesta antologia, realitzada per Jesús García Sánchez i editada per la
Col•lecció Visor de Poesia, és una
mostra de l'enorme florida cultural
durant els anys de la nostra Guerra
Nacional Revolucionària.
Composada per escrits de poetes
com Nazim Hikmet, Paul Eluard o
Luis Cernuda, al costat dels poemes senzills
publicats als principals diaris obrers del poble en armes, l'obra evidencia l'enorme força de la poesia per a reflectir les passions i
els ànims, servir com alè i suport, i per descomptat com a símbol d'una època de la
nostra classe.

Contraportada

Que arribi ja el proper

Campament de la Joventut!
E
I Campament de la Joventut va
ser una experiència completament inoblidable. Durant quatre dies vaig poder conèixer a desenes de
camarades d'altres punts d'Espanya que
comparteixen les mateixes lluites als seus
barris, centres d'estudi i de treball. Així, per
exemple a les taules rodones sobre moviment estudiantil o conflictes obrers, vam
poder posar en comú les nostres diferents
experiències per treure conclusions positives que ens permetin avançar cap a la formació d'un sindicat unificat d'estudiants a
nivell estatal i cap a la creació de Comitès
d'Unitat Obrera a tots els centres de treball.

Encara que, com bé indicava el lema
del campament ("Per la pau i contra
l'imperialisme"), la temàtica antiimperialista va tenir un lloc privilegiat i una jornada es va dedicar a exposar la situació a
Veneçuela i l'est d'Ucraïna. En ambdós casos, els ponents Ástor i Raúl, membres del
Comitè Executiu del PCPE, van condemnar
l'imperialisme internacional i, especialment, a la Unió Europea i l'OTAN, estructures de les quals és imprescindible que surti
Espanya per situar-se al marge de les guerres pel control econòmic.
També vàrem comptar amb un taller sobre
formació legal que ens va ser molt útil tant
per aprendre els nostres drets laborals i sindicals, com per a poder assessorar els treballadors en conflicte, que moltes vegades no
saben com actuar davant l'explotació pa-

tronal. Al cap i a la fi, cada comunista hem
de ser –alhora- uns experts en sindicalisme
per a contribuir a la lluita dels obrers.
I, per descomptat, al campament també hi
va haver espai per a l'esport i la música. El
segon dia es va organitzar una excursió bastant llarga al Pic Fontañán, un enclavament
fonamental de la resistència republicana a
l'avanç feixista en la Guerra Nacional Revolucionària. Com era bastant complicada,
es va avisar prèviament als campistes i una
part es van quedar al campament gaudint
dels jocs populars organitzats. Després es
va preparar un partit de waterpolo a la piscina, que va tenir una alta rivalitat. Durant
aquesta mateixa tarda es va tornar a repetir
el partit de waterpolo i alhora es va organitzar una lligueta de futbol que només va
finalitzar quan ja tots els participants van
fregar la extenuació. Aquells als quals els
agraden les cartes, també van poder jugar
al mus d'una manera molt més tranquil•la.
El tercer dia hi va haver una segona excursió, bastant menys complicada, a un antic
pou miner. Durant el nostre pas per Ciñera
vam poder comprovar la calor de les Conques Mineres, ja que molts paisans es van
acostar a saludar-nos, la qual cosa va ser
molt satisfactori per a nosaltres. Ni tan sols
la pluja va impedir que arribéssim al nostre
objectiu, però vaja com ens vàrem quedar
xops! Les fotografies que van prendre els
camarades ho testifiquen.

Pel que fa a la música, vam poder gaudir
d'una vetllada musical amb dos camarades
que van tocar música tradicional lleonesa,
animant als presents amb himnes mítics
com La Internacional o Santa Bàrbara Beneïda, himne dels miners.
I l'última nit vam poder gaudir d'un concert
de rap combatiu amb Luisako de Escrottos
des de València, Goma 2 des de Lleó i Durán al costat de Jorge Barsoom des de Madrid. La música també és una arma ideològica contra el capitalisme!
Diumenge, últim dia, va ser molt més relaxat. El Comitè d'Organització del campament va traslladar unes enquestes de
valoració general perquè les omplissin els
presents i després Sócrates, Secretari General dels CJC, va fer un homenatge a Trifón
Medrano, el que va ser secretari general
de la Joventut Socialista Unificada (JSU)
durant la nostra guerra Nacional Revolucionària contra el feixisme. Amb una anàlisi
de les tasques immediates que tenim els joves comunistes d'ara endavant, es va donar
pas a la Internacional i la Jove Guàrdia, que
van tancar el que sens dubte ha estat un
campament històric.

Visca la Joventut Comunista dels CJC!

