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Editorial
Fa un any, en aquestes dates, vam presentar el Revolució Digital. Escrivíem un
article anomenat Revolució
digital, on intentàvem, amb
humilitat i moltes ganes,
explicar-vos què és el que
teníem intenció de fer. I ara
intentarem mirar enrere per
mirar endavant, i veure què
és el que hem fet, perquè
després d’un any, toca fer
balanç.
“Això que llegeixes és el Revolució. El Revolució és l’òrgan d’expressió dels Col·lectius
de Joves Comunistes CJC, i
ara, es retroba a la xarxa.
Som i serem aquí per tal que
ens pugueu llegir de la manera
més propera i assequible que
coneixem, en format digital.
El Revolució reneix amb
l’esperit de transmetre a la
joventut allò que la joventut
espera, una petita revolució en
cada frase, una plataforma per
a pensar críticament, una manera d’enfrontar-nos al món
amb ganes de canviar-lo, amb
idees i amb motius. (...) El Revolució vol ser una petita revolució a la xarxa i a la vida,
si més no, a les vides de totes

aquelles que hi escrivim amb
ganes de dir allò que pensem
perquè no tenim por, l’hem
perduda, perquè ho tenim tot
al davant, i tot està per fer, i
tot és possible.”
Així parlàvem fa un any
del que volíem fer. I volem
fer memòria del que hem
fet des de llavors: hem parlat de Star Wars, de consum
responsable, de gènere, de
cinema, de música, d’oci alternatiu, dels primers pirates
informàtics, de transport
i del metro que no arriba a
la Zona Franca, d’història,
de les eleccions europees, de
becaries precàries, de Disney, d’educació dins i fora
de casa nostra, de la llei de
l’avortament, dels nostres
barris, del Front d’Esquerres,
de Crimea, de la Plataforma
d’Afectades per la Hipoteca,
de nosaltres...
Escriure i coordinar l’òrgan d’expressió d’una joventut comunista és, per a qualsevol dels seus militants, un
honor i alhora una enorme
responsabilitat. I és evident
que tot el consell de redacció
ens en sentim completament

responsables i per fortuna,
sovint podem sentir-nos orgullosos del tot de la feina
que estem fent. La nostra
idea era publicar un cop a la
setmana un article breu, una
dada, una imatge i una cita.
Però no ho hem fet.
I no ho hem fet perquè,
potser per aquesta innocència de reprendre una revista
que estimàvem i que no tenia prou força, hem aconseguit engrescar a molta més
gent de la que ens hauríem
imaginat. I hem fet molt
més. I això vol dir que actualment tenim una columna
sobre cinema, una columna
sobre oci, cròniques de totes
aquells actes on participem
com a militants i articles que
la nostra militància publica no només amb nosaltres,
sinó en d’altres mitjans i que
ens cedeixen perquè confien
en el projecte. Perquè aquesta havia de ser la missió de la
Revista Revolució. Però altra
vegada, no en teníem prou.
I no en teníem prou, i no
seríem justos si diguéssim
que el que fem ho hem fet
des de CJC, perquè, altra

vegada, aquesta energia incontrolable ens ha portat
a convèncer a companyes
mobilitzades perquè ens expliquessin les seves experiències, allò que fan, aquella
part del món on lluiten per
canviar. I així, hem aconseguit fer de la Revista Revolució un mitjà no només per a
comunistes (que també) sinó
per a tota aquella gent que
es mou. Perquè volem ser un
referent, no només per a les
comunistes, sinó per a totes
aquelles que pensen que sí,
que podem canviar les coses.
I que per a fer-ho, val més
estar informats. I això intentem.
I així, després d’un any,
on hem canviat de domini
web, de web-màster, hem
après, hem ampliat l’equip,
conegut molta gent, hem
fet molts cafès, hem preparat un sopar Revolució, dos
trivials Revolució, tornem a
ser aquí per dir-vos que seguim a la vostra disposició. I
per donar-vos les gràcies per
llegir-nos, perquè, sense vosaltres, això no té sentit.
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“Dels joves el futur
dels joves la revolució”

El paper del Treball als processos constituents
Albert Medina
@AlbertMedinaCat

Els processos constituents han
de tenir com a conseqüència
una expressió electoral, la causa
ha de ser la construcció popular
d’una alternativa que pugui ser
palpable en l’anàlisi concret de
la realitat.
Són moltes les corrents
polítiques d’esquerres que hores
d’ara parlen de la unitat. No és res
de nou. Durant l’auge del feixisme
a Europa durant el segle vint la
proposta política del Front d’Esquerres va recòrrer el continent,
un clar exemple d’això va ser el
Front Popular de la II República Espanyola. El desencadenant
històric de l’estratègia és tota una
font d’opinions i controvèrsies en
les que avui no cal entrar.
En l’actualitat, observem que les
diferents coalicions d’esquerres,
plataformes i en d’altres col·lectius inicien un procés d’obertura:
Ara és demà, la Trobada d’unitat
popular, el Procés Constituent,
Podemos etc. Fins ara, només intents d’expressió electoral de la
tesi principal de la unitat.
La majoria d’aquestes organitzacions, plantegen, des de
diferents prismes -i algunes amb
menys entusiasme que altres- la
idea de l’esgotament de la vía de
la reforma política. Davant d’això
sorgeixen veus entorn a la neces-

sitat d’emancipar-nos com a classe
-i fins i tot com nació- en un
procés constituent generat en base
a una ruptura democràtica amb la
II Restauració Borbònica. D’acord
amb aquest anàlisi, cal aprofundir
-des del mateix prisma de la unitat- la necessitat de començar a
generar noves estructures, no ja
només entorn al contrapoder -element fonamental- sinó també
des de la perspectiva d’unes noves
estructures constituents.
Aquí s’esdevé molt important
l’enfortiment de la cultura popular però un element clau que
m’agradaria destacar és el Treball.
Element d’una vital importància
per a la classe treballadora ja que és
l’ùnic fil conductor que la fa arribar a l’esfera econòmica. Plantejar
alternatives aplicables a la realitat
concreta, responent a les necessitats generades per aquest procés
de despossessió -deconstituent-.
Resultarà vital per començar a
projectar el que el revolucionari
sard va descriure com “lo nuevo”.
No obstant, fins aquest moment, les nostres organitzacions
polítiques no han posat el focus d’atenció en aquest aspecte,
qüestió que resol de facto un altre debat: el de la gestió -de la
misèria- o el de la transformació
social, al voltant, per exemple, de
les relacions de producció.

Los partidos nacen y se constituyen
en organización para dirigir la situación en momentos históricamente
vitales para su clase; pero no siempre
saben adaptarse a las nuevas tareas y a las nuevas épocas, no siempre saben desarrollarse según se van
desarrollando las relaciones totales
de fuerza (y por lo tanto la posición
relativa de sus clases) en el país determinado o en el campo internacional... La burocracia es la fuerza
consuetudinaria y conservadora más
peligrosa; si ésta acaba por constituir
un grupo solidario, que se apoya en
sí mismo y se siente independiente de
la masa, el partido acaba por volverse anacrónico, y en los momentos
de crisis aguda queda vacío de su
contenido social y queda como apoyado en el aire”.
Antonio Gramsci (1891- 1937)

Construïnt la ciutat dels comuns
La proliferació de nous ateneus populars als barris de la ciutat comtal conformen una xarxa de projectes que parteixen de la voluntat de dotar de
força material autònoma als barris, de reconstruir la constel·lació d’infraestructures autogestionades que els barris de Barcelona van tenir durant el
primer terç del segle XX - cooperatives de consum, ateneus, seus sindicals,
escoles racionalistes, publicacions…- conformant una increïble força revolucionària. Arran del moviment d’ocupació de les places el 2011, la seva
extensió planetària, per també per la seva multiplicació d’assemblees de
barri i assemblees locals, es va copsar lanecessitat de dotar-se localment
d’infraestructures gestionades potents. A Barcelona, Can Batlló a Sants, la
Flor de Maig al Poble Nou o La Base al Poble Sec encarnen aquesta idea.
Arnau Lopez | @arnaulopes

ATENEU La Base | @AteneuBase
L’Ateneu Cooperatiu “La Base”, situat
al barri del Poble Sec de Barcelona, és
un projecte que neix de la voluntat de
crear un espai cooperatiu, popular i autogestionat que doti de força autònoma aquest barri barceloní. Les companyes que conformen La Base provenen
d’anys de lluites, de l’okupació, del
món cooperatiu i associatiu en general, de les lluites estudiantils, però
també dels àmbits de la investigació i
la creació. Els objectius principals que

giren al voltant d’aquest Ateneu són la
voluntat de generar una infraestructura
econòmica autogestionada, en base a
espais, eines, serveis i recursos comuns;
enfortir els llaços entre el veïnat i crear
i potenciar comunitat al barri; i, construir una posició política fomentant el
debat i la reflexió sobre el sistema vigent
així com assajar estructures polítiques
horitzontals per organitzar socialment
el barri i la ciutat.

ATENEU popular
ZONA FRANCA
@AteneuZF
Històricament la Zona Franca ha
estat un barri amb un alt dèficit
en espais per als joves i per a les
veïnes. En aquesta situació des de
l’Assemblea de La Marina 15-M
es va decidir impulsar un espai
on reunir-se, convidant, alhora,
altres organitzacions del barriper buscar un espai comú. Quatre
entitats participen actualmente a
l’Ateneu Popular: l’Assemblea de
la Marina, l’Assemblea d’aturats
de Zona Franca, la Penya Sankt
Pauli i CJC - Joventut Comunista.
Per poder engegar el projecte
es va contactar amb l’Ateneu
Roig de Gràcia per aprendre de
la seva experiència. La mancança
econòmica es va suplir amb
aportacions de Socis i bons d’ajut
entre 10 i 50€. A nivell legal, es
decideix que l’Ateneu Popular de
Zona Franca es constitueixi com
Associació.
L’Ateneu serà un espai per al
barri, on s’hi realitzaran des de
classes de reforç per a nens fins
a cinefòrums, amb una xerrada
com a mínim cada mes, i on alhora, els educadors de barri organitzaran tallers per a joves. A
més a més les entitats tindran
l’espai a la seva disposición tant
per reunir-se com per realitzar les
activitats que considerin.
La inauguració oficial de
l’Ateneu Popular de Zona Franca serà el proper 27 d’Abril i us
convidem a totes a participar-hi.
Sempre alegres i combatives!

Ateneu Roig
@ateneu_roig
A principis de 2010 unes 50 persones
del món associatiu van decidir fer un
aval personal i demanar un crèdit a
Coop57, per posar en marxa un espai
autogestionat i de creació cultural que
respongués a valors progressistes i d’esquerres, l’Ateneu Roig.
La rehabilitació de l’espai va durar cinc mesos. Durant aquest temps
es van gestar molts dels projectes que
s’engegaren el passat setembre, amb
l’obertura de portes de l’Ateneu Roig:
la sala d’estudis, la cooperativa de consum Verdures Roges, la revista d’Un
Roig Encès, els espectacles infantils,
tallers diversos, entre d’altres.
L’Ateneu no només proposa activitats, de fet, molts dels projectes que hi
tenen lloc estan organitzats per altres
associacions i grups a qui dóna cabuda.
En gairebé quatre anys d’activitat, l’Ateneu Roig s’ha convertit en un espai de
trobada i de treball en xarxa per a altres
associacions i ha traspassat els murs del
seu local per participar d’altres iniciatives culturals existents al barri.
Ateneu Popular de Cornellà | Joan Giner Miguelez | @giner_joan

Volem convertir la participació puntual de les veïnes en mobilitzacions
en modus vivendi de lluita
Des de el gener de 2013, Cornellà
compte amb un projecte al barri de
Gavarra anomenat Ateneu Popular
de Cornellà. Un petit espai de 120
metres quadrats, on els fills del 15M
a Cornellà van ajuntar forces amb altres col·lectius de la ciutat per dotar
als moviments socials d’un espai, propi i independent, que servis de recolzament material i humà per començar,
créixer i seguint teixint als nostres
barris.
L’Ateneu s’entén des de un principi

com un projecte humil, però a llarg
termini. S’entén com la idea d’aglutinar una xarxa de col·lectius i sòcies
per així fer-la créixer amb el treball del
dia a dia. Una xarxa que permeti crear
un punt de nexe en tre les diferents
mobilitzacions que es donen als nostres barris, fent possible que aquella
persona que es mou per salvar un cinema, vegi com altres companyes fan
municipalisme, o com es guanyen
casos de dació en pagament a bancs, o
quina es la lluita per la supervivència
que porten els emigrants a la ciutat.
Essent aquest un dels nostres principals objectiu, ara som capaces de
convertir participacions puntuals en

mobilitzacions, en modus vivendi de
lluita.
L’Ateneu actualment compte amb
poc més de 100 sòcies, i 10 col·lectius
que treballen setmanalment a l’espai.
Col·lectius com la PAH de Cornellà
de Llobregat, la candidatura municipal AECornellà, el grup de consum
agrològica de La Paca, la Assemblea
de Joves de Cornellà, el col·lectiu
Cornellà Sense Fronteres, son exemples de la feina que s’està fent en
aquest moment.
<<Vamos despacito, porque vamos
lejos>>

Un poble oblidat que reclama llibertat | AINA VALLDAURA
El Sàhara Occidental és com tants
Després de 38 anys del conflicte les
negociacions segueixen encallades altres un d’aquells conflictes oblidatas pels grans mitjans de comunial mateix punt: el referèndum.
cació i les grans potències mundials.
“Per nosaltres no es tracta ja La contradicció entre dret internade drets d’autodeterminació sinó cional i geopolítica està al cor del
d’acompanyar-vos en la vostra lluita conflicte.
I és precisament aquest foc creuat
fins a la victòria final. No prometem
alguna cosa sinó comprometre’ns entre interessos econòmics i polítics
amb la historia”. Amb aquestes el què explica els prop de 40 anys
paraules l’expresident del govern d’inmobilisme i la total passivitat
Espanyol, Felipe González es diri- de la comunitat internacional engia al poble saharaui dels camps de front l’incompliment del Marroc
refugiats de Tindouf (Algeria). Era dels acords de pau signats el 1991 i
el 1976 i tan sols feia un any de la la vulneració de més de 100 resoMarcha Verde organitzada pel rei lucions emeses per la ONU en què
Hassan II. El líder socialista obria es reconeix el dret a l’autodetermila porta a l’esperança amb aquestes nació d’aquest poble.
paraules. Paraules que s’han quedat
en no res i no han posat fi a un conflicte que acumula ja més de 10.000
morts i 90.000 refugiats.
El 9 de novembre de 1975, mentres Espanya esperava inquieta la
mort del dictador, el Regne del
Marroc va fer una demostració de
força en front de la comunitat organitzant el què teòricament era
una marxa pacífica que va reunir
350.000 persones i 25.000 soldats.
Aquests van perpetrar l’ocupació
sense trobar oposició per part del
Per entendre però, què passa al
Frente Polisario qui no volia disparar contra civils. El resultat fou Sàhara Occidental cal tenir present
l’èxode de milers de refugiats sa- que l’arrel del problema es troba en
harauis, que des de llavors (sobre)vi- una mala descolonització de la que
uen instal·lats al bell mig del no res. Espanya es va rentar les mans, deixDones, homes i infants que s’han ant el poble saharaui a la seva sort
negat a rendir-se i continuen espe- davant les aspiracions expansionrant reivindicant allò que tots ells istes del Marroc en cedir-ne l’adtenen interioritzat i que el dret in- imistració en els Acords Tripartits
ternacional reconeix: el dret a l’au- de Madrid (1975). Responsabilitodeterminació i la celebració d’un tat que ni els governs del PP ni del
referèndum. El poble saharaui tan PSOE han volgut reconèixer mai.
Però perquè té el Marroc tan insols reclama el dret a ser propietaris
terès en aquest tros de desert? La
del seu propi destí.

resposta és clara. Les mines de fosfat de Bucraa, una de les més importants del món i de les quals EUA
n’és un dels principals clients. A
aquestes mines a més s’hi sumen altres recursos naturals que beneficien
el Marroc amb milions de dòlars
com les fèrtils terres de conreu de la
zona costera del Sàhara Occidental,
actualment sota domini Marroquí i
conegut popularment com els Territoris Ocupats.
Des de l’alto el foc, la MINURSO (Missió de les Nacions Unides
per la Celebració del referèndum)
juntament amb l’enviat personal de
la ONU, Christopher Ross, garanteixen teòricament la seguretat del
territori i lideren les negociacions de
pau, totes elles de moment estèrils. I
és que des de 2007 ja s’han produït
10 rondes de negociacions sempre
amb el mateix resultat: el manteniment de l’statu quo, que beneficia
a Marroc, ja que així segueix amb
l’explotació dels recursos naturals
de la regió, com evidencia els últims
acords de pesca Marroc-UE.
Mentrestant el poble sahrauí segueix dividit per un mur de 2700 km
custodiat per 7.000.000 de mines
antipersona, antitancs, torres de
vigilància, radars…En un costat
aquells que sobreviuen als camps de
refugiats d’Algèria. A l’altre els que
aguanten els abusos i violacions de
drets humans de l’autoritat marroquina en els territoris ocupats. Sembla que el reconeixement oficial de
la RASD per part de 85 països no és
suficient per posar fi a un conflicte
de més de 38 anys. És el que passa
quan la justícia i els drets dels pobles
queden sotmesos a la real politik

El patriarcado en la historia | Albert Garcia Piquer | @algoliver
¿La mujer siempre ha estado oprimida?
¿Cuándo se originó esta opresión? La seguridad con la que muchas veces se ha
contestado a estas dos preguntas desde
diversos posicionamientos teóricos, especialmente desde aquellos que han dominado y que dominan la palestra científica,
enmascara una realidad muy diferente. Y
es que éste es un debate con posiciones
claramente contrapuestas, muchas veces
fundamentadas en prejuicios y argumentos a priori que la mayoría de las veces se
acaba diluyendo en una batalla de ejemplos etnográficos -es decir, de sociedades
supuestamente análogas a las sociedades
prehistóricas- a favor o en contra.
El debate ha sido inexistente antes de
la irrupción de toda una oleada de investigadoras y los nuevos paradigmas feministas en las disciplinas antropológicas
y arqueológicas en el último tercio del
s.XX. La mayoría de descripciones de
sociedades “primitivas” realizadas por exploradores, misioneros y antropólogos se
realizaban desde una visión androcéntrica. Como señaló el feminismo, la invisibilidad de la mujer se debía más al propio
observador occidental que a la realidad
de las sociedades: un hombre que hablaba con indígenas hombres.
El origen de la familia, la propiedad
privada y el Estado (1884), de F. Engels,
es una de las pocas notas discordantes
en el debate científico del s.XIX. Engels
plantea un escenario diferente: previo
al desarrollo de las clases sociales y, por
tanto, del Estado y la propiedad privada,
ubicándose en lo que él llama “comunismo primitivo”, la mujer tiene una importancia económica y política igual a la del
hombre, cuando no mayor. Este hecho
habría cambiado con el paso de una sociedad basada en la recolección (actividad femenina) a una agrícola (actividad
esencialmente masculina, por cuestiones
físicas y/o biológicas).
La obra de Engels tiene un valor fundamental en su contexto, precisamente
por intentar explicar cuándo y por qué

se origina la opresión sexual. Sin embargo, a la luz de los datos que hoy en día
conocemos, no está exento de errores. El
más básico tiene que ver con la forma de
entender las sociedades “igualitarias” que
existen o han existido en la actualidad
como “fósiles sociales”. Lo cierto es que
estas sociedades han seguido su propio
desarrollo, a veces muy dinámico, cambiando sus formas de vida. La más importante de las rupturas que han vivido es el
contacto con el capitalismo, un sistema
depredador que ha conducido a su rápida
asimilación y a la modificación sustancial
de sus economías y relaciones sociales
(cuando no a su propia extinción).

Ello, como todo lo que pertenece al conocimiento científico e histórico, no debería
ser un problema de no ser por la falta de
interés que esta cuestión ha tenido desde
el marxismo. Este ha tendido a repetir las
conclusiones de Engels como un mantra
o como un escudo frente al avance del
debate y a las evidencias. En oposición a
la visión demasiado simplista de las sociedades igualitarias sin opresión sexual
encontramos las sociedades de clase con
opresión sexual, manteniendo el énfasis
explicativo en la esfera productiva, es
decir, “verdaderamente” económica, determinante en el desarrollo de la historia
de la humanidad, y no en la reproductiva, que se considera estática. Curiosamente, poco se ha tenido en cuenta la

declaración de principios de Engels en el
prefacio a la primera edición de El origen…: «Según la teoría materialista, el
factor decisivo en la historia es, en fin de
cuentas, la producción y reproducción de la
vida inmediata». En sociedades de clase,
con economías de producción y acumulación, cuanta mayor es la mano de obra,
mayor el excedente; la demografía no es
neutral, y un mayor número de personas
implica una mayor inversión en trabajo
para mantener estas personas. El papel
de la opresión sexual -la desvalorización
de la mujer, la invisibilización del trabajo
femenino, la represión del sexo con fines
no reproductivos, la familia como institución…- es evidente, como hoy en día
lo vemos bajo el capitalismo.
Teniendo en cuanta que la tasa demográfica humana es muy elevada, ¿qué
sucede cuándo mayor población implica
más bocas que alimentar sin que por ello
haya más recursos? Como algunas voces
han señalado y señalan desde el materialismo histórico, esta contradicción entre ser humano y medio ambiente, en el
que el primero no controla lo segundo,
sólo puede regularse mediante el control
del propio ser humano, el control de la
reproducción, en este caso para restringirla. La desvalorización de la mujer y de
su trabajo en muchas sociedades “igualitarias” actuales, las limitaciones y tabúes
sexuales, el castigo al adulterio de la mujer pueden explicarse en este sentido.
Puede parecer que discutir sobre los
orígenes de algo en la prehistoria no tenga mucho sentido. Sin embargo, para
cambiar el presente es necesario conocer el pasado, no para condenarnos, sino
para perderle el respeto. Muchas personas han vivido a lo largo de la historia en
sociedades muy diferentes, y paradójicamente se han encontrado con problemas
muy similares. En nuestras manos está
de aprovechar la experiencia, no temer
el debate, y comprender que en nuestras manos está de hacer un futuro sin
ningún tipo de opresión ni explotación.

EN EL 10 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE JM CÉSPEDES: LA LUCHA CONTINÚA
Alberto Herbera
Este año se cumplen diez años de la
muerte de Josep Miquel Céspedes, el
más destacado dirigente juvenil comunista, en Catalunya y en España, desde
los tiempos de la transición/transacción hasta hoy. Militante de la Joventut Comunista de Catalunya (JCC),
activista y dirigente estudiantil en la
segunda mitad de los años 70, formó
parte destacada del amplio sector de
militantes que, desde el II Congreso de
la JCC (1980), se enfrentaron a la burocratización e institucionalización del
aparato dirigente de la JCC.
JM Céspedes, incorporado a la dirección del Partit dels Comunistes de
Catalunya (PCC) desde su fundación
en 1982, fue el primer secretario general de los Col.lectius de Joves Comunistes (CJC).
Los CJC emergieron contra corriente. Cuando el resto de organizaciones
políticas juveniles iban quedando reducidas a sus aparatos burocráticos, los
CJC contribuyeron a poner en pie un
movimiento juvenil profundamente
democrático, arraigado en barrios,
pueblos y centros de estudio.
Algunos recordamos la estupefacción y desconcierto de la policía,
cuando varias columnas con miles de
jóvenes parados, procedentes de las comarcas metropolitanas, confluyeron en
Barcelona cortando simultáneamente
las principales autopistas de acceso y
las arterias principales de la ciudad. Era
1983, y en menos de un año los CJC
habían impulsado la creación de decenas de asambleas de jóvenes en paro en
barrios y localidades que se agruparon
en una Coordinadora.
Poco después, miles de jóvenes entusiastas llenaron el Poble Espanyol de
Montjuïc durante la I Festa Revolució.
La movilización de esos años permitió
a la juventud catalana jugar un papel
clave en las luchas contra la OTAN y

en el rechazo rotundo de la sociedad
catalana a la integración en la alianza
militar imperialista.

La política de unidad de la juventud
en la lucha por sus derechos ganó para
los CJC una autoridad indiscutible
entre miles de jóvenes y, finalmente,
el reconocimiento de quienes combatieron con saña y trataron de marginar a
la Juventud Comunista de los organismos juveniles representativos.
JM Céspedes tenía una concepción
profundamente democrática del trabajo sociopolítico. Habiendo comprendido la necesidad de la lucha política,
no concebía ésta sino como expresión
necesaria de la autoorganización de los
jóvenes en la defensa y la ampliación
de sus derechos. La historia de los CJC
de los años 80, en Catalunya y en España, es la historia de una organización
que se marcó como objetivo prioritario
contribuir a construir movimiento juvenil desde abajo.
Desde la creación de EUiA (1997),
formó parte de su dirección. En los últimos años, dedicó sus energías a la potenciación del tejido asociativo de los
barrios, especialmente del barrio de La
Mina, y desde su condición de concejal
batalló por la mejora de las condiciones
de vida de sus habitantes.
Otras características estaban presentes en su trabajo político. Todos

reconocieron en él a una persona íntegra, honesta y, sobre todo, sincera. Son
rasgos personales revolucionarios.
JM Céspedes tuvo siempre una admiración y un profundo respeto por los
veteranos luchadores antifascistas. Con
la figura de su padre como referente
inmediato siempre trató de transmitir
a las nuevas generaciones los altos valores y el desinterés idealista de aquellos
luchadores formidables. Daba mucho
valor a la cultura nacida del pueblo
para el pueblo. De ahí el impulso que
JM Céspedes dio a la celebración de
campamentos y escuelas de formación
lejos de los locales.
JM Céspedes era una persona de
sólida formación político-ideológica y dotada de una avidez insaciable
por ampliar conocimientos. Hasta el
último momento, cuando las menguadas fuerzas de su larga lucha contra el cáncer le mantenían en cama y
hablaba con mucha dificultad, seguía
leyendo y aprendiendo. La muerte le
alcanzó cuando leía un libro que había
buscado durante años y que María, su
compañera, le localizó a través de Internet. Estaba disfrutando con las guerras
campesinas alemanas del siglo XVI y
con Tomás Müntzer.
JM Céspedes fue un luchador incansable por los derechos de la juventud y por la emancipación de los
oprimidos. Un luchador por la unidad
de la clase obrera y por el socialismo.
Su gran capacidad de trabajo, su honestidad y sus conocimientos teóricos,
históricos y políticos, hicieron de él un
referente ineludible para toda una generación de comunistas, la generación
que se incorporó a la lucha después de
la dictadura.
Josep Miquel Céspedes vive en la
conciencia de quienes siguen en el
combate por un mundo sin explotadores ni explotados.

