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EDITORIAL número especial
Estem a la ciutat perifèrica: veiem els blocs de ciment
dels barris. Semblen els nínxols del cementiri. La multitud va a treballar. Lluny es divisa la ciutat projectada. Enmig de la corrent humana, una noia s’atura. La
roba de treball li pesa. Es gira i mira. Què veu? Les
runes del progrés. Per això, des de la perifèria, volem
transformar el món. Per això la nostra revista vol revolucionar-se. Transformar-se. Què hi ha més revolucionari que els canvis? És necessari saber negar-se
a sí mateix per avançar, barrejant allò nou i allò vell,
el que no acaba de morir i el que no acaba de nèixer,
com deia Antonio Gramsci. I evitar el que deia Pasolini: entre el nou i el vell, la treva en la que no som.

cer- destrueix vides futures i passades. Trenquem
amb la idea de que el progrés, inexorable, sempre
ens condueix al millor dels mons i tritura els mons del
passat i les alternatives que van contenir. Trenquem
també amb la idea de que tot allò passat sempre fou
millor: hem de sentir nostàlgia per allò que va poder
ser i no va ser i, alhora, rebutjar la malenconia com a
narcòtic contra l’utopía. Per què crèixer si no hi ha una
distribució equitativa? Si sempre hi ha hagut exclosos? fixem-nos en les xifres de l’atur que bomben les
gràfiques de dades catalanes i espanyoles. Prop de sis
de cada deu joves avui no tenen feina, el 56% de tots
ells. No volem una societat dels tres terços: els que
viuen molt bé, els que creuen que viuen millor i els
Hem de revolucionar el Revolució: contra el Capital, qui lluiten per sobreviure, malgrat que la línia entre
contra les lectures anquilosades del capital, existeix els dos darrers sigui cada cop més difusa.
la necessitat d’una nova lectura de la revolució, del
Revolució. Volem canviar des de i amb la joventut, Com deia Gil de Biedma, les esperances són, totes, pocanviar la classe treballadora des de la classe treba- sades sobre nosaltres, i així pesen. Rebem una herènlladora; canviar els barris des dels barris, el moviment cia com a revista, com a comunistes, com a individus
estudiantil des dels centres d’estudi, la política des que se senten partíceps d’un passat proper de lluites,
dels governs municipals. La ciutadania des de la nos- amb un patrimoni ètic que hauríem de saber honotra pròpia concepció com a individus. Amb ells, no al rar diàriament, reformular i saber transmetre. Si dels
marge d’ells. Formant part d’ells.
joves és el futur i dels joves la revolució, som nosaltres els responsables de saber comunicar a d’altres,
Comença a llegir la revista per on vulguis. Qüestio- iguals a nosaltres, que la història mai està escrita des
na-la, critica-la. Contribueix amb la teva opinió i aju- d’abans que passi, que és a les nostres mans projecda’ns a construir-la. Només a través de la participa- tar-la i construir-la.
ció s’aconsegueix una verdadera transformació. La
revista no pot ser un fi en sí mateixa, sinó un mitjà Els joves som el subjecte; l’acció, la revolució. El mitjà
per a transformar i transformar-nos. El comunista vol serà la participació democràtica però la fi serà, semconservar: som conservadors. Conservadors d’un or- pre, la transformació social. El Revolució ha sigut un
dre nou de les classes subalternes, no del desordre instrument per assolir-ho, i ho hem fet amb tot l’entuque ens imposen les classes poderoses. Sabem que siasme i energia del que hem disposat tots els qui hem
existeix un ordre per conviure que és nou i possible, participat del Revolució. Sigui amb aquesta capçalera
però que conserva allò del passat que és rescatable o amb una altra, per nosaltres, l’objectiu sempre serà
i necessari. Pasolini parlava del grill a l’esquerda, a la el mateix. Canviar la vida, com diria Rimbaud, però
bretxa, al formigó de la ciutat: és una metàfora de per canviar el món.
com el vendaval industrial -en el nostre cas, el finan-
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Aitor Moreno

Secretari d’Organització de
CJC-Joventut Comunista

SOM I SEREM
Aquest artícle és la constatació que una
etapa s’acaba, i amb aquesta, tanquem
31 anys d’historia dels Col·lectius de Joves Comunites, els cejotas. Més de trenta
anys des de la nostra fundació ens precedeixen, i ara, amb un procés d’unitat
que varem encetar amb el nostre darrer
congrés, intensificat durant l’últim curs
polític amb la creació de l’Espurna com a
marc d’unitat, ens toca fer la passa definitiva. Deslligar-nos de les nostres sigles per
tornar a refundar l’espai polític del comunisme juvenil català. Dur a la pràcitca allò
de que les sigles són només una eina per
portar a terme un projecte polític i no el
projecte en si. Hem d’afrontar amb valentia i entusiasme la construcció d’aquest
nou projecte, que per primer cop en
molts anys, no trenca si no que crea, no
divideix si no que suma, no suposa una
passa enrere si no un anticip del futur que
ha de venir.

el règim i construir una societat socialista estarà més viu si és possible, perquè
serem més, perquè hem aprés allò de
la unitat dels i les comunistes i a més, ho
hem fet possible.

Malgrat tot, són temps difícils per ser comunista. L’hegemonia del sistema imperant ha construit la falsedat que els i les
comunistes ja no som cap alternativa.
Fins i tot, aquells que es mouen en la nostra direcció sobint pensen que les nostres
idees no són vàlides, que formem part
de la vella política i que no estem capacitats per impulsar el canvi que el nostre
país necessita. I el pitjor és que a vegades
sembla que tinguin raó. Però el cert, és
que la joventut obre nous camins i noves
formes, els cejotes, els camarades de Joves Comunistes i tots i totes les persones
que s’han sumat a aquest proces d’unitat, demostrem que si que som capaços
d’afrontar nous temps i nous reptes. Que
La construcció de la nova Joventut Co- som jovent revolucionari, que volem canmunista és una fita en la que la nostra viar la realitat i que venim trepitjant fort
història no s’esborrarà, igual que quan es per aconseguir-ho.
van fundar els CJC no es va esborrar la
història de la JCC ni tant sols de les JSUC, Que ningú pensi que la nostra història
perquè som continuadors de la seva llui- acaba perquè tot just comença, som i seta, de la seva tradició i de la seva mane- rem part de la sol·lució, som i serem, amb
ra de fer. Ara, amb aquest nou projecte, la resta de jovent català i amb el nostre
l’esperit cejota no desapareix si no que poble i la nostra classe, els que possibilis’amplifica.
tem el canvi que el nostre país i fins i tot
els nostres partits i fronts necessiten.
L’esperit de la suma, de l’elaboració política col·lectiva, de l’impuls dels moviments Calen idees i cal ser valents i valentes.
unitaris amplis, l’objectiu d’enderrocar Calen canvis en les maneres de fer, en

les propostes polítiques i en la relació
del partit/joventut i la classe treballadora. Cal canviar la interacció dels nostres
fronts i cal ser capaços de construir nous
espais amb els que prendre el poder a les
classes dominants. I per aquest motiu cal
la unitat. La unitat no només dels i les comunistes si no de tota l’esquerra, de totes
les persones que tenen clar que aquest
sistema ha de caure, perquè el que és
important avui, és acabar amb els que
ens oprimeixen. Amb el nom que sigui,
amb els aliats que toquin i amb un partit i joventut comunista única, forta i que
vertebri els espais de lluita, dotant-los de
transversalitat, anàlisi i visió de conjunt i
de classe.
Som hereus de la lluita de molta gent. Des
de la Lina Ódena fins a en J.M. Céspedes
passant per milers de camarades que han
fet possible que avui nosaltres puguem
fer aquesta passa. Aquesta unitat, aquest
últim número del Revolució, aquest últim
crit tacat de cert punt de nostàlgia, és
el crit de totes les persones que ens han
precedit i amb totes elles volem compartir aquest moment que entenem de la
més gran alegria.
Per la joventut alegre i combativa:
Visca la unitat dels i les joves comunistes
de Catalunya!
Visca la Joventut Comunista de Catalunya!

Pàgina 5

revista revolució · número especial revista revolució · número especial

Eva Balart

Ex-directora de la Revista Revolució als anys 80

DE REVOLUCIÓ EN REVOLUCIÓ
Vaig ser directora del Revolució fa ni més
ni menys que 26 anys i, en aquest últim
número, em toca recordar com la fèiem
en la nostra època, just quan vam passar
de la màquina d’escriure a l’ordinador.
Vaig començar a col·laborar-hi a l’any 87,
just quan vaig agafar el carnet i iniciava
la carrera de Periodisme a l’Autònoma.
Aquell any vaig participar a l’escola d’estiu
a la granja Soldevila a Santa Perpètua de
Mogoda, on vaig col.laborar en la revisteta
que picàvem a màquina al vespre amb
cròniques del que apreniem sobre marxisme-leninisme, combinades amb xafarderies vàries del que viviem en el dia dia
una colla de joves il·lusionats en canviar el
món... Allà vaig conèixer molts dels que
encara són els i les meves camarades i
amics i també l’equip del ‘Revolució’, en el
que m’implicaria immediatament.
Recordo amb afecte el Josep Maria, la Joana –anteriors directors-, la Maria, la Marian
i la Núria, el consell de redacció de llavors,
i el meu posterior equip: el Xavi, el Gabi, la
Joana, el Carles... L’any següent, el 1988, em
van escollir directora fins que el partit va
decidir que m’hi incorporés el 1990.
Puc dir sense exagerar que el 1988 la joventut comunista vam viure i va protagonitzar apassionadament la política. Va ser
un any d’intensa militància lligada al punt
àlgid de ‘la juve’, els CJC: autèntica avantguarda en aquells anys del moviment juvenil organitzat. I el ‘Revolució’ se’n va fer
ressò de l’efervescència política i social
del moment. Llavors era un fanzine mensual de 8 pàgines resultat de la feina d’una

xarxa de col·laboradors involucrats en el
que n’anomenavem llavors fronts de masses: els moviments estudiantil, obrer, popular, de pau i solidaritat, feminista... Posteriorment vam passar al format tabloide.
Aquesta va ser la nostra modernització...
En aquells temps de debat ‘d’apocalíptics i
integrats’ en què a Periodisme s’augurava
la desaparició del paper, ni ens imaginàvem que en un futur no molt llunyà serien
les xarxes socials les que determinarien la
manera de fer política.
Nosaltres participàvem a tot arreu i traduïem la nostra experiència en reportatges, entrevistes i articles d’opinió. A finals
dels 80 el ‘Revolució’ difonia la política
aprovada en el 5è Congrés dels CJC que,
sota el lema ‘Unitat en la lluita, força joventut!’, va marcar un canvi estratègic: cercar
la unitat de les organitzacions polítiques,
socials i culturals juvenils progressistes per
fer front comú en aquells anys d’hegemonia ‘pujolista’. Els continguts tenien a veure
amb el que succeïa a la societat i a la realitat que patiem els i les joves. Debatiem
amb altres forces de l’esquerra i ho traslladavem al nostre òrgan de difusió amb
una forta càrrega ideològica però defugint
la interiorització.
Dels anys 1988-89 recordo amb orgull militant i periodístic el reportatge sobre la
vaga general del 14D del 88 contra el ‘plan
de empleo juvenil’ del govern del PSOE de
Felipe González, germen de la precarització dels contractes per a joves. Els CJC
vam jugar un paper principal i a la UAB els
representants dels estudiants, aliats amb

professorat i PAS, vam aconseguir que el
claustre votés a favor de la vaga. Temps
d’unitat dels moviments sindical, polític,
estudiantil i popular que van mobilitzar un
milió de persones al centre de Barcelona.
Aquells anys el ‘Revolució’ també vam
ser transmissors del naixement de l’associacionisme universitari progressista que
més endavant culminaria en el naixement
de l’AEP, en la creació de les seccions juvenils del sindicalisme de classe, com en
els casos de CCOO Seat i Telefònica, ens
vam comprometre en la solidaritat amb
Cuba, Nicaragua, Xile, Palestina... Vam
explicar el procés de la Perestroika a la
URSS i la caiguda posterior dels règims de
l’Est... Però com a joves que érem també
vam parlar de tot allò que ens atreia i ens
preocupava, amb llibertat: de la nostra independència, dels problemes per emancipar-nos i accedira l’habitatge, de les
primeres okupacions a Barcelona i el Baix
Llobregat, de cultura alternativa, de música, de cinema, de literatura, de drogues,
de sexualitat... També d’unitat comunista...
Això és el que vam fer aquells CJC a finals
dels 80 de manera molt sintètica. I recuperant un dels lemes de l’època que deia
‘El present és de lluita, el futur és nostre’,
portar-lo als temps actuals per
dir-vos que ara el futur és vostre i que
aquells i aquelles que us hem precedit
serem a la mateixa barricada. I confiem
que el camí que heu decidit recórrer el
liderareu amb la mateixa convicció que
nosaltres vam sentir quan ho teníem tot
per endavant.
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PER QUÈ SER COMUNISTA AVUI?
Quan una persona un bon dia diu que és comunista se li formulen infinitat de preguntes, però la que mai falla és la de “Perquè
ets comunista?”. Quasi sempre s’emet la pregunta amb un to
incrèdul, com si el comunista fos una rara avis. I és veritat. Almenys fins que l’ordre immaculat del capitalisme postmodern
es va fer miques ser-ho era un contrasentit. No es podia entendre que algú critiqués una forma de viure tan de puta mare.
Les persones que s’han dit comunistes quasi sempre han tingut
aquesta condició d’au estranya. Batallar contra tota una visió
del món amb una altra, que encara no existeix, o que ha existit i
ha demostrat deficiències notòries, és complicat. De fet, sembla
com si ser comunista fos alguna cosa especial, en el pitjor sentit.
Com si ser-ho impliqués estar en un altre món, en una altra realitat. Alguns ho creuen. De fet, hi ha comunistes que ho han assumit,
i fan dels seus rituals i la seva litúrgia una forma de viure, i del
discurs una mena de missatge d’adveniment del paradís. Ser comunista no és res d’això.

Ser comunista implica entendre la realitat i viure-la per canviar-la. Implica voler conèixer des d’un mateix les causes de
tot plegat. Implica assumir la societat com una xarxa d’aliances i de confrontacions d’interessos, com una realitat en conflicte permanent entre els que ho tenen tot -i decideixen per
tots- i els que no tenen res de partida. Ser comunista implica
posar-se del costat dels que s’han de guanyar la vida amb el
seu esforç, i fer tot el possible perquè sigui aquesta gent la que
tingui el poder. Implica ser una persona com qualsevol altra,
i a la vegada anar un pas endavant. Implica moltes coses més
que es van descobrint. Ser comunista, en realitat, és un procés
d’una gran complexitat. Mai es podrà respondre a la famosa
pregunta sense caure en tòpics o en dissertacions interminables.
Juanma Rodríguez
CJC-Joventut Comunista

Que implica ser comunista al segle XXI? Revisem la història recent. Com es ben sabut, el moviment comunista nasqué amb
l’esclat de la revolució russa i la ruptura política dels bolxevics
amb les organitzacions de la II internacional. Des de llavors i durant pràcticament tot el segle XX, realitzà nombroses aportacions polítiques que són fonamentals per entendre el món actual. Entre elles, cal destacar-ne les següents: la derrota militar
del feixisme, la participació decisiva dels comunistes en lluites de
resistència contra el feixisme a molts indrets d’Europa (França,
Itàlia, Iugoslàvia, Txecoslovaquia, Espanya, Portugal i Grècia), les
valuoses aportacions les constitucions antifeixistes de postguerra (les més avançades d’Europa) i la inspiració política i ideològica de molts moviments d’alliberament nacional a la perifèria.
No obstant això, bona part dels partits i organitzacions comunistes, com el KPD (Partit Comunista Alemany) o alguns partits
comunistes llatinoamericans, s’allunyaren progressivament del
subjecte històric realment existent i de les seves lluites. En conseqüència, caigueren en dinàmiques sectàries i autoreferencials i esdevingueren organitzacions
corpusculars sense

cap mena d’influència social. Fins i tot, alguns partits comunistes, com el nicaragüenc, es posicionaren contra dels moviments
transformadors que comptaven amb un ampli suport popular.

Per què cal ser comunista avui? Perquè el capitalisme ens ha
declarat la guerra, perquè ha decidit que els catalans i les catalanes sols podem ser els treballadors del balneari d’Europa, i
en aquell, els nostres drets laborals i socials, la cultura i la llengua
pròpies, la participació democràtica de la ciutadania i la preservació del nostre territori estan condemnats a l’extinció. La Marca
Barcelona de la gentrificació i la turistificació, la Barcelona World
del turisme ludòpata, les polítiques d’ofegament de la pagesia i
la indústria catalanes, o la submissió a Espanya, són l’aplicació de
les directrius que marca el capitalisme per casa nostra.

tídot contra falsos internacionalismes, doncs regula que el dret
a l’autodeterminació és l’eina democràtica essencial per arribar
a l’entesa dels pobles i no un paràgraf que completa els programes electorals. I com no, el marxisme concep el parlamentarisme i la participació institucional com a tribunes de la lluita de
classes, prevenint que, com a les formacions liberals, esdevinguin
un modus vivendi.

En definitiva, ser comunista al segle XXI suposa analitzar científicament el funcionament del capitalisme i dels seus continus processos de transformació, fer un diagnòstic adequat de la realitat
social que ens envolta, donar una resposta teòrica als grans reptes als que s’enfronta la humanitat (misèria, explotació,empobriment general de les economies perifèriques, imperialisme, degradació del medi natural, etc.) i participar en les lluites que duen a
terme les classes populars. Si alguna cosa ens ensenya la història
del comunisme al segle XX, és que no podem desvincular-nos
de les lluites i demandes del subjecte històric realment existent.

Albert Ferrer
Joves Comunistes

Ser comunista ofereix avui una perspectiva clara, avançar cap
a la construcció d’una República catalana socialista, que trenqui
amb la Unió Europea i s’agermani amb les seves homòlogues
Perquè ser comunista és la millor garantia per no creure en cants d’arreu, en definitiva, lluitar per canviar-ho tot.
de sirena. El marxisme sentencia que la lluita de classes és el motor del procés històric, impedint caure en el parany de creure
Marc Santasusana
CUP Sants-Montjuïc
que la substitució d’una casta o d’una corona són l’objectiu final
i oblidar que cal ensorrar el sistema. El marxisme també és an-
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“Perquè ser comunista
avui en dia; per lluitar per construir
una societat veritablement justa, democràtica i igualitària, la societat comunista. En contraposició a l’actual sistema capitalista que demostra, dia
rere dia, que es greument injust, promou les desigualtats
entre les persones i que es altament inestable (crisis, guerres, etc). Això es tradueix en el dia a dia, a grans trets, en
la nostra lluita per la millora dels drets de la classe obrera
i per aconseguir espais de democràcia dintre d’aquest
sistema”. Juanca G.
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ELS REPTES DEL NOSTRE PRESENT
Des del 2007 el món està sumit en una crisi devastadora, un fenomen repetitiu però
a vegades tant virulent que amenaça amb
devorar la civilització mateixa. Aquesta naturalesa cíclica del sistema que controla la
nostra vida conforma la història de les nostres societats, i com en d’altres vegades ens
trobem en una cruïlla.
Aquesta vegada la crisi econòmica s’ha alineat amb la política i institucional, i a Catalunya els principis sobre els que reposava el
regim s’esquerden i tremolen: el bipartidisme, la monarquia, l’estat de les autonomies
i una economia cada vegada més desregulada. Tal com va passar el 1931, s’acosten
unes eleccions que poden significar l’inici del
canvi. I és que el catalanisme popular és una
corrent amb profundes arrels en la societat
catalana que emergeix en forma de bloc
històric, incansable, per demostrar que els
drets nacionals i els drets socials són indestriables. I com en el 1931, volem passar de la
resistència, durant dècades de tirania de les
oligarquies, a la victòria d’un front popular. És
el moment de decidir-ho tot i canviar-ho tot,
altra vegada començant des del municipalisme, amb una visió crítica i no caient en els
errors del passat.

gim trontolla, però encara té força. Força
que prové en primera instància de nosaltres
mateixes, quan cada dia reproduïm les relacions de dominació heteropatriarcals, un
pilar bàsic del sistema capitalista. El nou país
que volem construir serà feminista o no serà.
Per això cal construir noves masculinitats, feminitzar el nostre dia a dia, les nostres relacions personals, acabar amb l’opressor dins
de totes nosaltres.
El segon repte és donar resposta a les necessitats materials de la nostra gent, per dignitat, però també perquè amb la panxa buida o passant fred al carrer és quan la classe
treballadora és més vulnerable al discurs
mentider i fàcil del feixisme. És el moment
d’anar un pas més enllà en la recuperació
de la plusvàlua amb eines com la renda garantida de ciutadania, sense oblidar-nos del
canvi de model productiu necessari per no
consumir el planeta que habitem.
I per últim, reconquerir els drets socials bàsics com l’educació i la sanitat, que les oligarquies, èbries de poder, volien convertir en
privilegis per uns pocs.

En definitiva, és hora de guanyar el present,
perquè si el present és de lluita, el futur és
Però aquest món nou no acaba de néixer, i nostre.
el vell no acaba de morir. La tasca que ens
espera, com a poble, com a comunistes, com
a persones, continua sent formidable. El re-

Oriol Arcas

Membre del Comité Nacional de
les CJC-Joventut Comunista
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João França

Periodista a @diarieducació
@catalunyaplural @eldiarioes

El capital humà i el negoci de la universitat
La universitat en la cruïlla entre el dret col·lectiu i el negoci del capital humà

Seguint la feina de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca vaig tenir l’oportunitat de coincidir el 2012 amb Raquel Rolnik, relatora especial de l’ONU pel dret a
l’habitatge adequat. Aquesta urbanista
explicava com en els últims 25 anys l’habitatge arreu del món havia anat passant
de ser un dret a una mercaderia i finalment a un producte financer. L’explicació?
La relatora assegura que en determinat
moment hi havia un excedent mundial
de capital financer i que l’habitatge va
semblar als especuladors un bon espai
per col·locar-lo. Escoltant Rolnik el cap em
deia que la universitat s’ha convertit en
un nou receptacle per al capital financer.
Alguns mesos més tard, una altra experiència refermava aquesta idea. El juny
del 2012 vam presentar el primer informe
de l’Observatori del Sistema Universitari
en què parlàvem, entre altres elements,
de com havia evolucionat el preu dels
estudis universitaris. En aquella ocasió
va contactar amb l’Observatori una consultora que buscava saber, entre altres
coses, quant costarien els estudis universitaris d’aquí a 20 anys. Treballaven per
a un banc que els havia encarregat una
prospecció de la viabilitat d’un producte
financer que permetés a les famílies estalviar per a pagar els estudis dels seus fills
des de la infància, a l’estil dels Estats Units.
A casa nostra el model és cada cop més
el d’entendre, com passa als Estats Units,
l’educació com una inversió personal. El
cost dels estudis universitaris recau cada
cop més sobre les famílies. A Catalunya,
el preu d’un curs universitari porta com

a mínim des del 1998 –que és la dada
més antiga de la que disposem– pujant
per sobre de l’IPC, és a dir, carregant més
sobre les famílies. El govern de la Generalitat, ha començat en els últims anys a
anomenar beques a un sistema de descomptes –les beques Equitat– en el preu
de les matrícules, quan se suposa que les
beques han de servir a l’estudiant per
superar les dificultats econòmiques que
pugui tenir per dedicar-se a l’estudi, no
només per cobrir els preus. I en les darreres setmanes des del ministeri diuen
que no hauria de ser tabú parlar de si
les beques haurien de ser substituïdes
per préstecs, ja que és l’estudiant qui
se’n beneficia. Una bombolla en potència.

toda educación, pero especialmente la
universitaria, a un lugar de producción de
“capital humano”, considerado como un
medio de producción. La misma educación es transformada en una inversión en
capital humano, el estudiante en alguien
que invierte en sí mismo, como dueño de
sí mismo en cuanto capital humano. La
empresa, que posteriormente lo contrata,
resulta ser ahora un receptor de capital
humano, que paga un ingreso al dueño del
capital humano. Este ingreso ahora es considerado la rentabilidad del capital humano, que es la persona contratada. Toda
la educación, inclusive la universitaria, es
entonces vista como un lugar de producción en función de la rentabilidad de este
circuito. Por tanto, esta educación como
Evidentment, l’estudiant es beneficia dels lugar de producción de capital humano
estudis universitaris. Les dades demos- tiene que seguir criterios de rentabilidad.1
tren que l’atur afecta menys als titulats
universitaris que als joves que no ho són, Aquest és –i això ho hem pogut veure en
o que a la llarga els universitaris acaben el cas de l’habitatge– un model generacobrant més. Però això és només una dor d’injustícies. Si no garantim la igualtat
part de la història. Si creiem en el dret a d’oportunitats la universitat no serà per
l’educació, si creiem que la universitat a tothom. Mentrestant, seguiran creixent
enriqueix tota la societat –els que hi estu- les oportunitats de negoci. Si la univerdien i els que no–, no estem anant pel bon sitat pública no és per a tothom, aniran
camí. En canvi, les polítiques actuals van apareixent també alternatives de negoci.
en la direcció de la idea que l’educació és Igual que t’havies de comprar un pis, enuna inversió en “capital humà”: una inver- cara que fos minúscul, fosc, precari i en un
sió personal que té un retorn individual, i barri de pisos minúsculs, foscos i precaris,
que per tant ha de pagar qui se’n beneficiï. si no pots accedir a la universitat pública
–encara la de més qualitat tot i l’actual
D’això parlava el 2005 Franz J. Hinke- procés de degradació–, hi haurà cursos
lammert, economista de la Universitat privats, cursos a distància o altres proLliure de Berlín, en una conferència so- postes de formació que permetin genebre la universitat davant la globalització: rar beneficis amb resultats qüestionables.
Hoy hay una estrategia mundial, conducida por el Banco Mundial, para reducir Tot i això, a la nostra universitat hi ha feina
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Nora Sànchez

Professora del Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i la
Matemàtica de la UB

EDUCAR ALS EDUCADORS

DISCURS ALS alumnes en l’acte de graduació de la primera promoció de mestres que
van patir l’adapatació a l’EEES
El primer que vull fer és disculpar la meva
manca d’estil a l’hora de vestir*. Abans
de venir cap aquí he anat a fer un cafè
al bar i m’he trobat la Marta i he pensat: “Nora, no has vingut com tocava!”.
Però resulta que no és casual que porti aquesta samarreta: la vaig rentar ahir
al vespre per poder posar-me-la avui.
Aquesta samarreta que porto avui la porto perquè crec que és un símbol del que
he intentat ensenyar-vos al llarg d’aquests
quatre anys. És un símbol de l’Educació
pública, laica, gratuïta, universal, integradora, no sexista, acollidora, humanista i
catalana en la què creiem i que defensem.
Dic que hem intentat ensenyar-vos què
és aquesta Educació i no sé si ho hem
aconseguit perquè -com deia el degà- i
han hagut un sèrie d’impediments i problemes associats al fet d’iniciar un nou
projecte com el d’inventar-nos un quart
curs en el marc de l’adaptació a l’EEES del
nou grau d’Educació Primària. Ho hem fet
com hem pogut, sense experiència prèvia,
sense gaire rumb. Això ha estat un repte i
l’heu resistit, l’heu aguantat molt i molt bé.

tot el que voldríem, això implica que ha
de seguir. Tots els experts i totes les experiències d’èxit en educació apunten
que el bon mestre o la bona mestra és
aquella persona que se segueix formant
any rere any i que entén que és el primer alumne de la seva aula. I, per tant,
espero, desitjo i us recomano que seguiu
formant-vos, que seguiu amb aquest
camí que avui acaba la seva primera
etapa però des d’on no es veu el final.
Ara, si m’ho permeteu, farem una comparació amb la ciència -perquè jo sóc física,
com ja us he dit unes mil vegades-. Doncs
bé, la ciència avança en base a etapes de
ciència normal -en què els i les científiques fan la seva feina de formigueta-, i a
etapes de ciència revolucionària -en què
es fan grans descobriments i tot avança
molt i molt ràpid sense que quedi molt
clar perquè-. I jo crec, no com a experta sinó com a persona, com a ciutadana,
com a militant, crec que l’educació no
és així. Crec que l’educació avança en
etapes d’educació normal, dia a dia, aula
a aula, mestre a mestre. I, per tant, en
aquest sentit crec que, per senzilla que
sembli, la vostra feina és revolucionària.

I com que segurament aquesta experiència de formació inicial no ha estat Per això és important que sigueu cons-

cients de la tasca comunitària que desenvolupeu, del paper que jugueu en el
canvi social i de la importància que teniu.
Perquè moltes vegades us diran que no
podeu canviar res o que no feu bé la feina,
que el fracàs escolar és culpa vostra, que
teniu masses vacances. I això és mentida.
Vosaltres sou els garants de l’èxit escolar. Vosaltres sou l’assegurança de
justícia i oportunitats per a les vostres
alumnes. Vosaltres sabeu millor que ningú que qualitat i excel·lència sense equitat només volen dir elitisme. Vosaltres
sou qui pot encendre en les ments de
les generacions futures l’espurna de la
Revolució. Per això, confio en vosaltres.
I acabo dient-vos que estic molt contenta
d’estar aquí. Estic contenta de sorprendre
la gent perquè vaig abandonar una prometedora carrera científica per anar a
perdre el temps amb mestres que no saben res, que són mandrosos i que només
pensen en les vacances. Jo, que prometia
tant. Que s’ho pensin. Que ens deixin fer.
I així nosaltres, tranquil·les, anirem sembrant llavors d’educació normal i anirem
fent, dia a dia, passes cap a la Revolució.
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Experiències i expectatives d’una lluita juvenil
contra l’atur i la precarietat laboral. Experiències i expectatives d’una lluita juvenil contra
l’atur i la precarietat laboral.
La defensa de la memòria
històrica del nostre poble, no és només un compromís
de justícia amb el sacrifici d’aquelles que van lluitar per
un món millor. Sabem que també és una eina per comprendre el món en el que vivim i desenvolupar, amb
perspectives, la lluita en la societat actual.
Per tant, quan ens plantegem recuperar les lluites contra l’atur juvenil que es van succeir durant la dècada
dels 80 i principi de la dels 90, ho fem, principalment,
per poder confrontar les lliçons de la lluita de la classe
treballadora en el present.
Cada crisi econòmica té les seves particularitats, però
podem trobar importants similituds en les seves repercussions en la població. A l’Estat Espanyol i Catalunya,
una de les traduccions en forma de drama social més
paradigmàtiques de les crisis econòmiques és l’atur juvenil. Ho podem observar al gràfic següent.
Els alts nivells d’atur juvenil van motivar una lluita del
jovent català en contra de l’atur que es va expressar
en mobilitzacions massives des del moviment estudiantil, el qual va incorporar aquesta reivindicació. Els
instituts de les barriades obreres es van posar al capdavant de la lluita i van protagonitzar diverses marxes
contra l’atur. La CJC va tenir un paper destacat en totes
aquestes mobilitzacions impulsant assemblees als instituts per organitzar i coordinar aquestes manifestacions.
El cicle de mobilització va culminar en experiències de
cooperativisme econòmic, d’assemblees contra l’atur
que van aconseguir pressionar a nivell local en favor
de polítiques per la creació de treball i pel subsidi, la
revitalització del teixit social local i la incorporació de
quadres al sindicalisme. Un element important d’aquest
moviment juvenil va ser la col·laboració amb les lluites
contra l’atur del moviment obrer general.
Durant els anys noranta la lluita juvenil també va derivar-se en accions col·lectives de pressió i denúncia a
les ETTs. Les Empreses de Treball Temporal eren, quantitativament, les encarregades de la incorporació del
jovent al món del treball. Igualment eren les responsables de la creixent precarització de les condicions de
treball (temporalitat, inestabilitat, baixada salarial...) i
de la pèrdua de drets sindicals. Les ocupacions de les
ETTs buscaven que la societat entengués que aquestes
empreses estaven enriquint-se gràcies a la gestió del
drama que suposa l’atur, alhora que eren un mecanisme de pressió a la baixa dels drets de les treballadores
catalanes, començant pel sector més vulnerable: la joventut.
Avui en dia les condicions materials de precarietat laboral i atur de la joventut exigeixen difondre aquestes
lluites perquè no caiguin en l’oblit, però sobretot perquè s’estengui el missatge de la necessitat de la lluita.
Durant el present curs hem observat com l’incipient

moviment contra l’atur
que s’ha desenvolupat
durant els darrers anys,
ha madurat i crescut
qualitativament gràcies
a les marxes de la dignitat. Una de les principals
mancances que encara
té aquest moviment és la
construcció de la lluita juvenil en l’àmbit del treball.
Durant aquest curs, la unitat
comunista ens ha permès impulsar alguna iniciativa, en clau
d’aliança amb altres organitzacions, per la participació dels i
les joves en les marxes. Parlem
dels dos busos joves que van
portar gairebé 100 joves catalans
a Madrid a reclamar treball i dignitat. Tot i això cal reconèixer que ha
mancat capacitat de donar-li continuïtat (tot i que el 22M ja acumula
tres jornades de lluita) i ha estat una
iniciativa escassament capaç de mobilitzar la joventut no polititzada.
El curs vinent la joventut comunista ha
de situar la construcció d’una lluita contra l’atur i la precarietat juvenil com una
de les seves prioritats. L’impuls haurà de
passar, necessariament, per la participació coordinada i col·lectiva en l’agitació
dels instituts. Caldrà situar en paral·lel la
lluita per l’educació pública i els drets estudiantils amb aquesta, en un programa
comú. Ho haurem de fer aprofitant el cicle
de mobilitzacions que ofereix la marxa de la
dignitat, no només per ser expressió massiva
al carrer d’aquesta problemàtica, sinó perquè
recull el cicle de mobilitzacions del 15M elevant
la seva consciència de classe i permet construir
escenaris per teixir aliances socials i polítiques
en favor de la democràcia, el treball i els drets
socials.

Aldo Reverte

Membre del Comité Nacional de la
CJC-Joventuts Comunistes
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La importancia del Sindicalismo hoy
Estamos sin duda en lo que ya todo el mundo
reconoce como la mayor crisis del sistema capitalista. Las tasas de desempleo son desorbitadas, especialmente el desempleo entre los colectivos más
vulnerables. Mujeres, inmigrantes y especialmente
la gente joven.
Paradójicamente cuando más necesario es que el
movimiento obrero organizado tenga unos sindicatos fuertes y combativos, estos atraviesan
sus horas más bajas. Sobretodo en términos de
apoyo y credibilidad. Especialmente, diría yo,
de credibilidad, pues las estadísticas indican
que en los conflictos en donde hay presencia
sindical, las condiciones de salida o permanencia de las plantillas son muy superiores
a las de las plantillas dónde no hay organización sindical.
Pero no es el objeto del artículo entrar a
valorar si ese descrédito es o no justo
o está justificado. Que eso daría para
muchas más páginas que las que pretendo escribir hoy.
¿Por que hoy es más necesario que
nunca un movimiento sindical potente y que este movimiento esté
lleno de gente joven?

Los sindicatos de clase, como no
puede ser de otra manera, deben tener los miismos
componentes que la propia clase obrera y ser tan
heterogéneos como la misma. Sólo cuando estos son
un reflejo de la sociedad, aspiran a representar los
intereses colectivos de la misma. Es por ello que el
movimiento sindical se debe componer de hombres,
mujeres, inmigrantes, gente con mayor experiencia
acumulada y especialmente gente joven.
La necesidad determina la conciencia y en muchas
ocasiones, uno no toma partido en las luchas colectivas
hasta que no le toca dar su lucha. Incluso hay gente que
nunca da el paso de luchar contra sus problemas. A fin
de cuentas el miedo es legítimo y cada uno coge el que
quiere. Pero si la gente joven es uno de los colectivos
más golpeados por este proceso de crisis, también debemos ser en una parte importante del movimiento
contestatario de estas agresiones de manera organizada.
Pero en cambio no es así. La presencia de gente joven
en el movimiento obrero organizado y más concretamente en el movimiento sindical. Es muy escasa.
Muchos son los factores, pero la realidad es esa. Que
tenemos escasa organización de gente joven en las
empresas y esto hace que nuestros problemas estén
peor representados en los centros de trabajo.

Para mí, como comunista, es una
respuesta fácil de contestar
pues las personas que decimos
o intentamos ser comunistas
nos organizamos en nuestros ámbitos de actividad
humana. En la actualidad,
las personas que vivimos
de las rentas del trabajo
pasamos 1/3 de nuestros
días en nuestros centros
de trabajo. Por tanto, es
una máxima comunista organizarnos en el
centro de trabajo.

Carlos del Barrio

CCOO de Catalunya - Fderació de
Construcció i Fusta
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EXILI JUVENIL
L’exili juvenil és un dels problemes que ens ha deixat la crisi
capitalista que vivim. L’exili juvenil, l’exili econòmic que vivim, s’ha endut fora de casa milers de joves. Nosaltres hem
recollit dues experiències per fer-nos una idea del que vol
dir marxar de casa perquè a casa no hi ha oportunitats.

Cuando de pequeños nos decían eso de
“Cuando seas mayor comerás huevo”
poca idea tenían nuestros padres de que el huevo
esta vez tardaría un poco más en llegar.
Como el vintage parece que vuelve a estar en auge y los setenta de moda otra vez, hace poco menos de dos años me
uní al exilio masificado de mi generación. Tal vez en el futuro
se hable de todo esto como de un nuevo tipo de expansión
del territorio español o simplemente como la decadencia de
lo que se pronosticó como una era dorada. Con los bolsillos llenos de nuevas esperanzas y un presupuesto de guerra, empezó lo que fue, sin lugar a dudas, la etapa más difícil y el invierno
más largo de mi vida.
A los cinco días de aterrizar en Londres, establecimos nuestra
base en un piso patera al este de la ciudad por el que pagábamos lo mismo que por un piso entero en Barcelona. Tardé
tres semanas en aceptar que no iba a encontrar trabajo de
aprendiz en una productora y cuatro en colgarme la chapita
de dependienta en una tienda de ropa infantil para nuevoricos
pretenciosos. Después de siete meses arrodillada ante los pies
apestosos de niños pudientes aguantando como las hienas de
sus madres me insultaban en la cara, me despidieron por calzar un zapato en el pie equivocado de un monstruo de cuatro
años que no paraba de darme patadas.

És curiós, documentant-me per fer aquest article vaig començar teclejant al Google “exilio ju...”, i els resultats que
van aparèixer automàticament al cercador eren: “exilio
Juan Ramón Jiménez”, “exilio judío”, “exilio juvenil” i, finalment, “exilio Juan Carlos” (?). Desconec si es tracta d’una
premonició esperançadora o d’una paleta de colors que,
com un histograma conceptual, pretén abastar totes les
possibilitats imaginables. Desconec, en definitiva, si tot plegat vol dir alguna cosa.
El cas és que, a dia d’avui, continuo sense saber molt bé
que és exactament això de l’exili juvenil. Per mi és algun
amic o company que, després de no sortir-se’n, t’acaba
anunciant que se’n va a Alemanya, a França o a Anglaterra,
i que la distància inevitablement acaba convertint en una
referència borrosa. I l’escena es va repetint cada cop amb
més freqüència. Tot i així, em continua impactant la manera imprecisa d’utilitzar la paraula “fora” quan la conversa
agafa un to anunciador.

Al
cabo de
una semana, y gracias
a una larga cadena de contactos,
conseguí un trabajo como runner en una casa
de postproducción; también conocido como la chica de los
cafés. Lo que inicialmente parecía un sueño pronto se convirtió en una monótona pesadilla de llenar las barrigas de gente
que hacía el trabajo que yo deseaba hacer. Cuando a los ocho
meses de servir únicamente café y tostadas a enchufados
que no habían abierto un libro en su vida mi jefe me apareció
un día con el rollo de que parecía desgraciada, le solté que yo
valía más que eso. Lo admito, la humildad nunca fue mi punto
fuerte. Pero al menos esta vez me gané el despido con una
razón de peso. Confusa y perdida en una ciudad que vive por
y para el consumo, decidí aliarme con el viejo diablo capitalista. Me uní así al clan de la hostelería y al delicioso y delirante
mundo de las propinas. Un desenfrenado cabaret de sonrisas
falsas y monedas tintineantes en los bolsillos que a día de hoy
es mi único pasaporte de vuelta a casa.
Olga Marín

Des de Londres

He llegit que el nombre de joves que s’han anat d’Espanya en els darrers anys és d’uns 300.000 pel cap baix.
Segurament són molts més. És difícil de quantificar amb
precisió, ja que molts d’ells no es registren oficialment als
països d’acollida fins que no necessiten fer algun tràmit oficial. Van a servir cafès, que deia Felip Puig. Tenen esperit
aventurer, que deia Fátima Báñez. Francament. S’ha d’estar molt allunyat de la realitat social per no adonar-se’n
que aquest degoteig, avui soroll de fons quotidià, és un autèntic naufragi col·lectiu. Un fracàs, primer com a societat
i després com a país. Sorprèn tanta percussió patriòtica
per una banda, i per l’altra un silenci tan eixordador.

Aitor Romero
Des de Madrid
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FEINES DE MERDA
La pèrdua de drets socials i laborals és una realitat que ens afecta cada dia i els joves en sóm un dels col·lectius més afectats. No
organitzar-se suposa l’assumpció de que pràctiques precàries siguin normalitat: Cal cercar la dignitat com a treballadors i trencar
aquesta lògica. Qui no ha sigut pluriempleat o treballador temporal consecutiu? Qui no ha cobrat en negre o ha treballat més hores
de les acordades, o amb més responsabilitats de les que li pertoquen? Per visibilitzar que a tots ens passen coses similars i que hi
ha punts en comú flagrants entre el jovent, vam recollir algunes experiències laborals: pot ser us hi podeu trobar identificats en la
forma o en el fons.

Vinc a pagar
per treballar.
Posi’s
a la cua.

Dona, 29 anys.

Dona, 28 anys.

Cambrera a discoteques: les propines.

Becària d’universitat: chica para todo.

Tenia 20 i pocs anys. En aquella època agafava les feinetes
que em sortien per tal de poder seguir estudiant i anar fent
pel meu compte, sense haver de demanar diners als pares.
Treballava de cambrera a una discoteca, molt coneguda,
a Barcelona: fins i tot tenia nòmina. Una nit de dissabte, un
home acompanyat de dues noies va demanar vàries consumicions, de les cares, i va deixar molt bones propines. El
meu cap va estar tota la nit enviant-me a la seva taula,
fent-me passejar davant d’ell, perquè les propines eren
totes de 50 euros.
A l’acabar la nit, el meu cap em va dir que li demanés 1.000
euros i que anèssim a mitges. Quan m’ho va dir em vaig
quedar glaçada i no vaig gosar tornar a parlar amb ell. Al
dia següent no vaig tornar.

A la meva jefa, professora, li direm la “abuela pedorra”. Jo
era una becària cursant l’últim any d’Història, amb esperances d’un doctorat, d’una investigació... moltes esperances
que fan passar pel tub. Una vegada, per exemple, em va fer
crear una base de dades creuades molt completa, perquè
“tot s’ha de tenir digitalitzat” i alhora vaig haver d’ensenya-li
a fer servir a la interessada... perquè acabi dient: “saps que,
nena, m’ho imprimeixes tot i ja m’ho miraré”. Resultat: mes
de 60 fulls enganxats a lo puzzle amb celo. El que és pitjor:
al cap d’una hora d’obrir dades, números, càlculs, em sentia
culpable de que allò no m’omplís! Amb la gran oportunitat
que tenia! Netejar el despatx, fer encàrrecs personals de
l’”abuela pedorra” que incolien la compra... tot era poc. Vaig
deixar la universitat i la investigació per culpa seva.

Home, 25 anys.

Home, 22 anys.

Mosso de magatzem: treballar a les llibreries no
és tan poètic com sembla.

Teleoperador: “El Alcazar” no se vende solo.

En realidad tampoco da para muchas líneas mi experiencia en el almacén de La Central. Básicamente lo chungo
era que trabajábamos siete horas al día de lunes a sábado y sólo teníamos 15 minutos de descanso para comer
¿era aquello legal? No lo creo, pero no tengo ni idea: pronto dejé ese curro porque necesitaba cambiar a otro de
media jornada que fuera compatible con el máster que
estoy haciendo ahora. Igualmente, el tiempo que estuve
allí intenté mover algo, pensando en montar el comité de
empresa a medio plazo, pero reinaba el miedo y el desánimo, pues aún perduraba el recuerdo del anterior intento,
que acabó con la no renovación de contrato de quienes lo
auspiciaron. Como veis, la imagen progre de La Central es
sólo eso: imagen.

La empresa, según el anuncio de prensa, se definía como
una editorial que buscaba jóvenes comerciales para marketing telefónico. El lugar en cuestión era un despacho en
la planta baja de un edificio cochambroso en un barrio semi-industrial y semi-habitado de Barcelona. .Era una habitación alargada y sin ventanas, dividida por paredes de
carpintería de aluminio. Era lo que había antes del pladur.
Allí esperaba ya sentado, bañado en sudor y sumiso el otro
candidato. Era un chaval de mi edad, muy obeso y más
desesperado que yo. Tenía que convencer por teléfono a
fascistas y derechosos viejunos de que renovaran su suscripción al “Alcázar”, un periódico facha a más no poder.
Tenías que fingir que eras “de los suyos” y que el dinero era
“por la causa” o “por España”. Y todo esto ocurría en un zulo
sin luz natural.
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La il·lusió de la igualtat: nous sexismes
La primera creença que defineix el nou sexisme és, precisament,
que aquest no existeix. S’afirma que s’ha aconseguit la igualtat:
les dones han accedit al món laboral, tenen un marc legislatiu
que les ampara, algunes han accedit a esferes de poder i, a més,
estan protegides culturalment pels límits d’allò “políticament
correcte”.
Totes són victòries importants que van marcar un punt i apart
respecte la situació que vivien les dones fa cinquanta anys. No
són aquestes victòries regalades. Les van lluitar als barris i carrers, als llocs de treballs i a les llars de moltes dones i molts
feministes sota el franquisme i als anys setanta. Si a principis de
segle XX se centraren en aconseguir el sufragi femení, als 60 i 70
se centraren en els drets sexuals -dret al propi cos i a la igualtat
legal i laboral-. Però, mirant enrere, veiem que la falsedat de la
democràcia burgesa i l’omnipresència del capitalisme no han
permès que es desenvolupi una igualtat profunda i real per totes avui dia.
L’accés de la dona al món laboral que, de fet, existeix des de
l’inici del capitalisme, no ha suposat la igualtat: les dones son majoria entre els aturats de llarga duració, tenen el 83% dels contractes a temps parcial i l’escletxa salarial s’estima en un 27%
menys que els homes en totes les professions i en tots els sectors, amb el baix nivell de prestacions que suposa [1]. La responsabilitat de les cures domèstiques fomena l’opressió i justifica
una major opressió: “Les dones continuem, a dia d’avui, sofrint
una enorme vulnerabilitat tant dins del mercat de treball remunerat com fora d’ell, vulnerabilitat que coartada en la nostra
identificació social com a responsables de la reproducció” [2].
Els canvis legislatius són clarament insuficients, a més de ser
fluctuants, i en situacions de crisi com l’actual sovint es prescindeix d’ells. Si la democràcia burgesa és incompleta i supèrflua,
les mesures legislatives que promouen la igualtat tenen el mateix patró. L’equitat promesa després de la Transició ha suposat
una sèrie d’avançaments constantment frenats per la fam infatigable del mercat i per la traició de la socialdemocràcia vers
les dones treballadores. La igualtat formal no és la igualtat real,
doncs el sistema no ens situa mai en les mateixes condicions.
[1] Extret de http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Mujeres:Actualidad:137199
[2] Ezquerra, S., 2011. “Miradas feministas a los efectos de la crisis”. Viento Sur, enero de 2011. pp. 91-98
[3] Medios UdG, 11 de abril de 2011. Extret de http://www.medios.udg.mx/node/8076

En referència a les qüotes de poder aconseguides per les dones, veiem que hi ha més directives, catedràtiques i polítiques
que mai, malgrat que continuin sent una minoria: només l’1% de
la riquesa mundial està en mans de les dones [3]. Si bé és cert
que la seva presència té un impacte en la visibilitat social d’un
model diferent al tradicional, aquell associat amb la dependent
i submisa, les que han aconseguit bones posicions tendeixen a
extrapolar les seves victòries personals a la resta. Sabem, però,
que la majoría de les dones de classe treballadora viuen en unes
condicions duríssimes, cada cop pitjors davant la crisi econòmica. Per altre banda, no significa obligatòriament que les dones
poderoses desenvolupin polítiques o visions d’equitat: Merkel,
Aguirre, Chacón, Barberá… sobren exemples.
Respecte a la creença de que les dones estan protegides pels
canvis culturals que s’han produït en les darreres dècades, avui
en dia els comentaris masclistes i misògins més directes són els
menys tolerats, però també és cert que es valora a la dona en
funció dels límits d’allò políticament correcte. Aquesta és, però,
una línia molt fina i discontínua: es tracta, més aviat, de correcció política que de convicció. Per exemple, alhora que s’ataca
a l’ultramasclista i misògin Salvador Sostres en els mitjans de
comunicació es relega a les dones a imatges sexualitzades i poc
valorades a tota la graella televisiva i als anuncis de la major
part de la premsa.
És important haver guanyat una batalla ideològica contra el
masclisme més rude, però si continuem representant en la nostra realitat a les dones com a éssers inferiors, com a objectes sexuals i persones supèrflues, el conservadurisme continua guanyant la batalla. Les idees no sorgeixen del no res, tal i com va
indicar Marx: “l’ésser social és el que determina la consciència,
no la consciència la que determina l’ésser social”. Les victòries
idològiques no es mantenen si no aprofundim i consolidem les
victòries materials.

Regina Martínez
Activista feminista
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propostes per ser un home més feminista

Els homes han de ser feministes, com les dones també ho han de ser. Si un home no és
feminista mai podrà trencar amb l’opressió que implica també l’assumpció del rol de gènere masculí. Hem de cercar una lliure interpretació del jo, sigui quin sigui el rol de gènere
que haguem assumit o que se’ns hagi imposat. Combatre-ho i apostar per alternatives
constructives és una aposta política necessària i imperiosa, però sovint ens trobem amb
problemes per dur-ho a la pràctica en el nostre dia a dia. Per aquest motiu, a continuació,
ens hem inspirat en el decàleg de propostes fet per Pamela Clark, doctoranda de Ciències
Polítiques a la York University, amb l’objectiu d’obrir un debat sobre les actituds quotidianes que poden prendre els homes per ser més feministes.

1.

Reflexionar sobre quins elements estructurals són diferencials a les teves relacions amb dones: et comportes
diferent si el teu interlocutor és un home o una dona? En
què? Per què?

2.

Ser corresponsable de l’anticoncepció. En les parelles
heterosexuals, a més, els anticonceptius hormonals de la
parella són responsabilitat dels dos, per exemple.

3.

Si es tenen fills, ser equitatiu en les responsabilitats que
comporten.

4.

Estar atent a les situacions informals de la vida diària on
es produeixen imposicions derivades de rols de gènere:
reaccionar-hi donant alternatives.

5.

Assumir el 50% (o més) de les feines de la llar.

6.

Fer el 50% (o més) del suport en les relacions emotives
dels amics en comú: potencia tenir relacions personals
amb altres homes on hi hagi una comunicació emocional.

7.

8.

9.

No fer comentaris sexistes sobre l’aspecte físic d’altres
persones: pot ser no els hi interessa saber la teva opinió,
sigui bona o dolenta. De la mateixa manera, no tolerar que
et cosifiquin a tu.
Si estas entre col·legues homes, no tenir por de donar una
visió feminista respecte al fons i la forma del tema que
s’estigui tractant.
Introduir debats sobre feminisme amb ells. No parlem de
teoria, sinó de pràxis: com s’estableixen els models de
parella, com se senten amb el seu propi rol de gènere, etc.

10. Assumir que l’home feminista no és més feble per tenir les
seves emocions i mostrar-les en públic i amb les persones
de confiança: són una virtut, no un fet a amagar.
11.

Tenir present que no n’hi ha prou amb ser conscient de les

actituds sexistes: cal fer coses per canviar-les.
12. No limitar el paper de les dones als espais públics.
13.

Tenir en compte quant d’espai ocupes física o emocionalment i no prendre’n més del necessari: a l’autobús, a
l’assemblea o a la feina, tant és.

14. Trencar amb el mite de que no es poden tenir amigues dones i establir noves relacions amb elles: quantes amigues
tens? Quantes d’elles no són ex parelles sexuals o emocionals?
15. Triar els teus models de referència sense tenir en compte
el seu gènere: en la feina, els estudis o la vida personal.
16. Si es tendeix a tenir actituds sexistes quan es pren alcohol
o drogues, aprendre a consumir-ne bé o no en prendre-les,
aquestes mai han de ser una excusa.
17.

Educar-se sobre el consentiment sexual i assegurar-se que
en les relacions sexuals que es tenen el consentiment és
clar i la comunicació no és ambigua.

18.

Treballar per a la igualtat d’oportunitats dia a dia, de forma
activa: el 8 de març és tot l’any i també cal que es prengui
protagonisme la reivindicació de trencar amb els rols de
gènere masculins.

19. Identificar-se com a feminista de forma personal o públicament.
20. Quan et diguin que alguna cosa és sexista, reflexionar-hi i
creure-ho: segurament ho és.
21. Assumir la teva pròpia llibertat i la d’altri, tenint en compte
que comporta una sèrie responsabilitats. És a dir, dur a la
pràctica aquestes propostes t’exigeix exercir i enfortir la
teva llibertat respectant i enfortint la dels altres.
Laura Rozalén - Carlota Freixenet

revista revolució · número especial revista revolució · número especial

Pàgina 18

La ciutat planificada: centre, perifèria i ideologia
Les ciutats que protagonitzen el període anterior a la Segona
Guerra Mundial es caracteritzaven per ser urbs populars, és a
dir, espais urbans on es donaven les relacions socials fluides entre els seus habitants. Amb l’arribada de la dècada dels anys 50
es produeix un a expansió urbana a les ciutats europees, on es
canvia el model d’espai urbà per florir les ciutats perifèriques.
En elles sembla evident un nou sistema de relacions socials, on
es dóna un fort contacte entre la ciutat i la fàbrica. Després de
que es doni el trencament de la ciutat popular sorgirà, doncs, la
ciutat proletària, que es fruit de la segregació, dels fluxos migratoris, del treball industrial fordista, de l’expansió econòmica del
moment històric concret.
Però la ciutat continua desenvolupant-se en el temps i, amb la fi
de la ciutat proletària, apareixerà una nova ciutat relacionada
amb el desenvolupament de les megalòpolis. En aquest moment, als anys 70, l’espai urbà es convertirà en un continuum, en
un tot, i sorgirà una ciutat fracturada, fruit de la segregació que es
produeix en el binomi entre centre de poder –polític, econòmic,
social– i la perifèria, que és la negació de la possibilitat d’accedir
a l’esmentat poder. Aquest fet es donaria per les transformacions socioeconòmiques, la crisi del model fordista-taylorista i el qüestionament de l’estat del benestar, la revolució neoliberal que
es desenvolupa a la
segona

meitat del segle XX, l’expansió i el desenvolupament de la cultura de masses, el canvi progressiu en els models de gènere i
l’eclosió de noves subcultures juvenils en associació a l’esdeveniment d’un canvi generacional.
La dissecció de l’espai urbà està, per altra banda, estretament
lligada a les relacions entre els seus habitants, pel que ens pot
ser útil de cara aprofundir en el coneixement dels mecanismes
interns de funcionament de les comunitats. Si podem resseguir
amb les nostres eines i mètodes d’historiadors les escletxes en
els sistemes de relacions socials d’un període i un lloc concret,
l’organització de la ciutat ens pot mostrar, alhora, la seva representació a través de la planificació i disseny, projecció i execució de l’acció humana sobre l’espai. De forma que, des d’aquest
plantejament la recerca ens podrà ajudar a revelar allò que ja
sabem que no és neutre: els models culturals dominants atribuïts al gènere, a la classe, a la pertinença territorial i generacional. Però també a la ideologia no explicitada, a les idees que
s’amaguen darrera dels plànols i les cartografies, tant d’aquells
que els projecten com dels que els ordenen fer-ho.

Laura Rozalén

Doctoranda en Història Contemporànea a la UB
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Model de Barcelona... model de què?
Oficialment es presenta la ciutat de Barcelona com a model
de transformació urbana amb la que es pretén una millora de
l’atractivitat i de la posició estratègica de la ciutat. Però, què vol
dir que és “model”? Un model és una construcció conceptual,
abstracte, un disseny formal que es pot reproduir: sempre serà
mètode urbanístic o de projecte polític. L’organització i la gestió
dels espais, els seus usos socials, les lluites que en ells o per ells es
despleguen venen marcats per aquest disseny, per la producció
que es fa de l’espai. Una producció de l’espai que és part integrant i fonamental de l’acumulació del capital i de la geopolítica
de la lluita de classes.
Després de la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992,
s’ha fet una mitificació d’aquest mal anomenat “model Barcelona”. Una mitificació que cal posar en dubte i criticar. Barcelona
és model de projecte al·lucinat i visionari de ciutat, una joguina
en mans de planificadors que han cregut en els seus designis i la
voluntat ordenadora de les institucions que servien i eren suficients per tal de superar i fer desaparèixer els conflictes, les
desigualtats, els malestars. El resultat ha estat constituir una ciutat llegible i, per tant, que pot obeir i obeeix.
Aquest model també suposa la simplificació identitària a la recerca d’una personalitat col·lectiva estandarditzada i falsa que
pugui servir per crear cohesió ciutadana al voltant dels valors
polítics hegemònics. Parlem, doncs, de l’esquematització pròpia
d’un producte comercial com qualsevol altre. És un model despòtic i centralitzador que no ha mogut ni un dit, òbviament, per
tal de promocionar la democràcia participativa, que s’ha aprofitat i contribuït en el debilitament del moviment veïnal i que s’ha
mostrat agressiu contra uns moviments socials cada cop més
actius.
Parlem de projectar una ciutat ideal, doncs, tant en forma com
en fons: des del traçat dels carrers al seu funcionament polític. Trobem, doncs, unes polítiques urbanístiques
guiades per la voluntat de modelar
la ciutat i modelar-la no
només per

fer-la model sinó per fer-la modèlica. Però si rasquem la superfície del model trobem un prototip de ciutat-fàbrica tardo-capitalista que ha fet de la mentida oficial la seva indústria;
una ciutat-fàbrica que fa dels seus habitants els seus obrers
que són els encarregats de escenificar la mentida i de vendre
la pròpia mentida. Produir i vendre la ciutat, aquesta és la consigna oficial.
Uns governants municipals que tenen com a objectiu rendibilitzar al màxim la posició geoestratègica de Barcelona; oferir oportunitats per als negocis dels emprenedors a costa de
plomar territoris i precaritzar poblacions. La concertació públic-privatitzada comanda aquest procés amb vista a aconseguir un territori adequat a les exigències canviants i inqüestionables d’un creixement econòmic que se suposa palanca o
sinònim de progrés social.
Darrere d’aquesta Barcelona, més aviat top-model que model,
ja que sempre s’ha de mostrar perfecta per ser exhibida a les
passarel·les de les mostres de ciutats, hi ha la Barcelona dels
desnonaments massius; de la destrucció els barris que s’han
considerat obsolets pel “model” modelador des dels despatxos
municipals; de la repressió policial contra els moviments socials
i les classes més desafavorides de la població -classe obrera,
immigrants, prostitutes, sense-sostre, etc. Barcelona és model,
doncs, de la repressió contra els que no es deixen modelar, ja
que vigila i intenta controlar i castiga tota mostra d’espontaneïtat: una espontaneïtat i ingovernabilitat que és la grandesa del
fet urbà. Per tant, podem dir que Barcelona no és un model de
projecte convivència, sinó un model de projecte de producte.
No és aquesta la ciutat per la que lluitem nosaltres. Nosaltres
no som el producte que intenten vendre ni estem disposats a
produïr i vendre aquesta “marca Barcelona” seva, fruit de les seves planificacions polítiques. Neguem-nos; recuperem la ciutat,
el nostre dret a la ciutat.

Arnau López
Doctorand en Història per la UB
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Catalanisme popular
Fa pocs dies ens va deixar Francesc Vallverdú. Les necrològiques el qualificaven de sociollingüísta i subratllaven la seva
tasca a la revista Serra d’Or, a l’editorial Edicions 62, a l’Institut d’Estudis Catalans i a TV3. A tot estirar esmentaven el seu
ingrès al PSUC als anys cinquanta i la seva col·laboració a la
revista (clandestina) Nous Hortizons. Tanmateix, una militància
perdudada en un passat llunyà i una col·laboració a la revista
així mateix en clau de passat. Ningú va esmentar – malgrat que
ho pregonés Joan Herrera- que havia estat el candidat que tancava la llista d’ICV-EUIA per Barcelona a les darreres eleccions
al Parlament de Catalunya i que era membre del patronat de la
fundació Nous Horitzons.
Franscesc Vallverdú, com Enric Vives, el redactor en cap de
TREBALL, que va morir tot just fa un any, i tants i tants companys i companyes, van deixar la pell per a confeccionar, imprimir
i distribuir, les publicacions del Partit en un català polit i entenedor. D’aquesta manera molts van aprendre català, si més no
a estimar i respectar la llengua catalana, amb la premsa dels
comunistes catalans. I la nova cançó, per descomptat. Amb
cançons que pregonaven “qui per els orígens per identitat”, nacional, esclar, però també de classe.
El PSUC havia nascut com un partit nacional i de classe, adherit a
la Internacional Comunista, la qual ens reconegué la nostra identitat nacional catalana. Els comunistes catalans van lligar com
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Catedràtic d’Història Contemporànea a la UB

ningú les llibertats democràtiques i nacionals del nostre poble i
van contribuir com els que més a la democràcia a Espanya per
assolir l’autogovern a Catalunya.
El PSUC, com CC.OO, ha estat un dels factors més importants
de nacionalització del poble de català i, molt especialment dels
nous vinguts, com ho va ser la fàbrica durant el franquisme i l’escola pública en democràcia. La nacionalizació va més enllà de la
llengua, el Barça i del pa amb tomàquet. La catalanitat es palesa
amb l’adopció del model reproductiu (de baixa natalitat), l’atapeïda xarxa associativa, el nivell de tolerància religiosa i sexual,
l’esperít republicà (cívic i participatiu) en favor del bé comú i l’interès general, el respecte pel territori i l’espai públic. Comptat i
debatut, als comunistes ens interessava la gent, el moll de l’os de
la nació, i la construcció d’un Estat del Benestar. No ens agrada un
Estat sense nació i, molt meny, per a privatitzar-lo.
L’adjectiu popular no tan sols expressa la pluralitat i les contradiccions socials i polítiques del catalanisme sinó la premisa bàsica que no hi ha projecte nacional sense projecte social. Deixar
per a més endavant el projecte social prioritzant en primer lloc
l’assoliment de l’independència és un parany en el què no podem caure. Els crits d’”In-inde-inpendencia” no podem ofegar el
clam contra la creixent dependència econòmica (i política) del
sector financer i de les empreses privades que estan colonitzant
els serveis públics, començant per l’aigua.
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RESET PER CANVIAR-HO TOT
Era fàcil predir que després de la bombolla vindria la crisi.
Només no ho veia qui hi estava guanyat, que eren molts. I segueixen sent massa. La crisi està servint, com sempre, perquè el
gran capital reorganitzi la partida en benefici seu. Res de nou al
front oest. Però ho estan fent amb molt poca vista política. El sistema institucional que sustenta i legitima els seus privilegis presenta nombroses esquerdes. I 6 anys de crisi, sense conèixer encara per on pensen començar a sortir-ne, han donat molt temps
a les classes populars per despertar i polititzar-se. La Roja ha
quedat eliminada a la primera del Mundial i ningú no ha plorat.
Esquerdes en l’enginyeria política institucional que sustenta els
privilegis. Classes populars cada dia més polititzades, interessades en el bé públic i en els drets col·lectius. Indignades per la
seva conculcació diària.
I enmig un marc de debat pollític (parlamentari) que segueix
articulant-se entorn a vells preceptes i esquemes de dreta i esquerra domesticada. Més o menys despesa pública. Pressupostos. Pujar o baixar impostos a la gent. Categories que ja costa
difeència entre esquerra i dreta. És d’esquerres gastar molt i
augmentar el deute? És de dretes baixar impostos als treballadors? Han acoonseguit domesticar el marge possible de les
institucions dites democràtiques perquè dreta i esquerra institucional acabin repetint receptes. El debat avui és entre drets
de la majoria i privilegis de la minoria. El debat avui va de tocar
privilegis. Els de baix contra els de dalt.
Per tant no serveix un programa de govern, sinó un de reset general. No ens val un programa reformista, sinó un de revolucionari. L’objectiu no és procurar revertir la pobresa amb programes socials, sinó tornar a avaluar la solidesa de les paraules que
funden el nostre ordre social, almenys oficialment: democràcia,
igualtat, justícia.
Tanmateix, la indignació despertada amb la crisi no va només a
qüestionar els programes polítics, sinó sobretot les pràctiques
polítiques, els processos de decisió en què es basen les institucions per prendre les decisions que prenen. Sense el poble. I en
conseqüència, amb el programa polític de reset i una voluntat
d’implicar-se en política a partir també d’un reset. D’una refundació de nou dels espais de participació i articulació política
que han de dur a terme el programa. És l’esquema vella i nova
política.
La nova política contra la vella.. Estem immersos en un procés constituent
d’una
nova

articulació política de defensa dels interessos de les classes populars. I com tot procés nou i massiu, són molts també els perills.
D’una banda, els oportunistes i els trepes que existeixen en tota
aventura amb cert recorregut d’èxit previsible. Cal valorar en
tota nova iniciativa quanta gent viu o opta a viure de càrrecs
o de subvencions públiques. De l’altra, els imprescindibles mecanismes de decisió democràtica i transparent d’aquests nous
espais. Les darreres tres propostes de “nova” política que hem
conegut (Forcades-Oliveras, Iglesias i Colau) han basat l’èxit
principalment en líders mediàtics i actes massius unidireccionals. Resoldre l’aspecte col·lectiu i democràtic en la nova política
serà un dels grans reptes dels propers mesos i anys. Perquè el
que és segur és que hi ha molta gent amb ganes i amb necessitat de participar i de formar part d’aquesta construcció. De com
visquin aquest procés (com a aplaudidors o com a protagonistes crítics) en dependrà la cultura política dels propers anys. I en
bona part, el decantament de la balança que eviti una segona
Transició.
Els de baix contra els de dalt. El programa de les classes populars no és que els think tanks universitaris progres han anat
acumulant els darrers 30 anys. El programa és el que les classes populars han construït per agregació en 6 anys de crisi i de
mobilitzacions. Aturar retallades, nacionalitzar banca, recuperar
sobiranies (energètica, alimentària, econòmica) i dret a decidir.
I cap d’aquests punts és legal, ara per ara. No ens serveix la institucionalitzat actual, el marc legal actual. Per tant hi ha dues
coses que la nova política ha d’evitar: rodejar-se de les persones i estructures que han elaborat teòricament i aplicat pràcticament la vella política, si no són capaces d’assumir el canvi de
paradigma operat els darrers anys; i optar a guanyar sense un
full de ruta clar que asseguri que no es guanyarà la institució per
governar-la, sinó per refundar-la.
Han fet durar massa la crisi. Tenien i tenen a les mans aturar-la
en part i reconstruir la seva legitimitat oferint canvis. Amb discussions i amb lentitud, acabaran reaccionant a temps perquè
la marea popular no se’ls endugui. I en aquell moment hi haurem
d’arribar amb les coses clares: que no anem a pactar nous privilegis raonables d’una minoria, sinó a abolir-los. Que no anem a
pactar nous encorsetaments de la democràcia, sinó a exercir-la plenament. Tot depèn de nosaltres.

Quim Arrufat
Diputat al Parlament (CUP)
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L’escala de Richter de les sèries: Predomina
una essència crítica en el panorama serièfil?
Moltes de les sèries de televisió que estan, i han estat, en voga al llarg d’aquesta
darrera dècada han posat sobre la taula qüestions de prevalent caràcter ètic,
com l’ homosexualitat (p.e. a Geeks and
Freaks o a Six Feet Under), l’eutanàsia (p.e.
a Dexter), la mort (p.e. a Six Feet Under), el
dolor i la malaltia (p.e. a The Big C), les drogues (p.e. a Weeds, o a The Wire), la religió
(p.e. a The Big Bang Theory) … Ara bé, és
cert que moltes d’ aquestes crítiques no
transcendeixen l’ escorça del sistema, ja
que es limiten a atacar la Superestructura i no l’ Estructura. Tanmateix, us voldria
deixar alguns exemples de les sèries més
corrosives i amb més mordent dels darrers temps.
The Wire: Tot i que deveu estar farts de
sentir-la mencionar pels iluminatis de la
petita pantalla, The Wire és de les poques que fa trontollar el sistema fins el
punt de generar moviments tectònics, a
la vegada que acompleix la sabia reflexió
de Manuel Sacristán: “política sense ètica
es politiqueria, i ètica sense política es
narcisisme”. De fet, no és casual que el seu
creador, David Simon, hagi fet públiques
les seves simpaties explícites pels anàlisis
de Marx, quan parla de la lluita de classes
i de les dues Amèriques -la que segueix
la inèrcia capitalista, i la que fa temps que
viu despenjada i resta a l’ espera-.
Dotze anys després de la seva estrena,
aquesta no ha deixat de ser una rara
avis. L’onada d’obres de culte televisives s’ha cimentat en dotar als personatges d’una profunditat fins ara mai vista
(Tony Soprano, Walter White, Don
Draper)... però és The
Wire l’

única que s’ha atrevit a elevar aquesta
complexitat a l’ esfera antropològica i
política. D’ aquesta manera ens ofereix
una visió polièdrica, que ens permet veure els engranatges del sistema, ja que, de
fet, el propi sistema tardo-capitalista és
segurament el personatge principal que
recorre les cinc temporades.
Orange is the New Black: D’altra banda
és obligat parlar de la reina de la crítica
desenfadada i descarada, Jenji Kohan,
que es va donar a conèixer al llarg de
les 7 temporades de Weeds. L’any passat, de la mà de NETFLIX, va veure la llum
una sèrie magnífica, Orange is the New
Black, que se centra en la vida dins d’una
presó de dones (i del passat que arrosseguen cada una de les recluses). En aquest
marc, i aprofitant-se del seu enginy,  tota
ocasió serà   bona per aprofitar i ensenyar  les vergonyes del sistema (penal)
nord-americà.
Si en el seu dia Alexis de Tocqueville va
usar-se d’un estudi del sistema penitenciari estatunidenc per fer un al·legat del
nou sistema polític i democràtic que oferia el flamant nou Estat, ara Mrs. Kohan
serà l’ encarregada de desarmar-lo.
Hung (Superdotado): En aquesta sèrie podem veure les despulles de Detroit (com
exemple paradigmàtic de l’ Amèrica que
ha quedat desemparada del propi sistema capitalista un cop la ciutat ha estat
exprimida fins l’ última gota) i la
supervivència d’un
pro-

fessor divorciat reciclat a gigoló, quan les
retallades pressupostaries el deixen a l’
estacada.
The Americans: És una sèrie thriller, però
que es mou amb els tempos lents de la
Guerra Freda. Estem als Estats Units de
Reagan, per tant als 80, i nosaltres ho
veiem tot des dels ulls d’un matrimoni
convencional, que en realitat exerceixeix
d’ espies soviètics latents en territori
nord-americà.
Rubicon: A nivell de política internacional sempre m’ agrada destacar aquesta
sèrie, que per desgràcia va quedar reduïda a una temporada. També en format de thriller polític, podem dir que tenia el potencial suficient per fer molt mal
a la política internacional i a les seves
dinàmiques perverses.
Black Mirror: És un al·legat distòpic que ens
porta al límit de la nostra era post-intimitat. Els guionistes i creadors gaudeixen de
la perícia dels millors modistes per distingir els fils, que al estirar-los, deixaran
al descobert totes les costures d’aquesta
era.
Dit tot això, només cal dir, però que The
Simpsons segueixen sent la veu més crítica i indomable.

Gerard Altés
Crític literari
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“todas las periferias del mundo son el mismo barrio, la internacional de los bloques.”
Entrevista con Javier Pérez Andújar

Decía en su libro “Paseos con mi madre”:
“Antes que sentirme de ningún país, de
ninguna patria o nación, voy a pertenecer a la internacional de los bloques. (···) La
gente del barrio es la misma en todos lados de igual modo en que todos los ricos
forman parte del mismo capital”. ¿Qué
tiene en común esa gente del barrio? ¿Es
posible combinar un sentimiento de pertenencia a un barrio con una identidad
nacional?
Todo es posible, y más en cuestión de sentimientos, que es el término con que se
plantea aquí la cuestión. Se pueden tener
tantos sentimientos como se quiera, no
importa que se contradigan, pues los sentimientos son en sí mismo la contradicción
más viva. Paseos con mi madre es un libro
muy personal, de modo que no pretendo
extrapolar ni lo que siento ni lo que pienso ni a segundas ni a terceras personas. En
mi caso, por ejemplo, no hay ningún sentimiento de pertenencia ni a barrio ni a nación, por eso digo que todos los barrios de
todas las periferias del mundo son el mismo barrio, la internacional de los bloques.
Siento lo mismo por los bloques de Sant
Adrià que por los de San Blas, que por los
de las 3000 viviendas o los de cualquier
otra ciudad del mundo. La gente que vive
en ellos se parece como todos los ricos se
parecen y como todos los campesinos se
parecen en los rasgos más profundos: en
la forma de mirar, en la forma de guardar
silencio, en la forma de ceder el asiento
en un autobús. Me he criado en un barrio
y sé que salgo de este grupo social, pero
la palabra es “salgo”, no “permanezco”. Me
he sentido siempre un desclasado, desde
muy pequeño, que es cuando uno empieza a desclasarse, pues ésta. como todas
las verdaderas vocaciones, empieza en la
infancia. Decir en mi caso que me siento
de barrio, y aún más de mi barrio, sería
un acto de soberana hipocresía, pues a la
que pude me fui. Me siento de los libros
que voy leyendo, de los amigos que voy
teniendo. Políticamente, sé que hay ricos

y hay pobres y con este norte y sur me
basta para orientarme. Respecto a la expresión “identidad nacional”, se explica
por sí misma: todas las naciones son idénticas. Claro que se puede combinar pertenecer a un barrio con pertenecer a una
nación y ser socio de un club de petanca.
En realidad, las tres cosas son lo mismo,
hablan de lo mismo.
En él se transmite la sensación de que
existía una identidad colectiva que, aparentemente, se ha ido desvaneciendo.
¿Como crees que se ha producido ese
tránsito?
No sé. Va por épocas. Ahora parece que
vuelve a surgir una nueva identidad colectiva similar o sustitutoria de la que
evoco en Paseos con mi madre. Me refiero
a todo lo que ha estallado (aunque nunca había dejado de ocurrir) a partir del 15
M. Tiene menos visibilidad porque en los
años setenta partidos políticos y medios
de comunicación estaban vinculados con
la calle y hasta pertenecían a ella. Como
ahora no es así, esa identidad colectiva
corre por otros canales y si se la quiere
observar desde los miradores tradicionales no se ve nada, pues están en ruinas
hundidos entre el sotobosque de la decrepitud.
En su último novela “Catalanes todos” habla sobre esas famílias con pasados políticos mestizos, de los franquistas catalanes
de la posguerra, tomando como hilo los
viajes que hizo Franco a Cataluña. ¿Qué
opina sobre esa desemoria intencionada,
sobre este tipo de patriotas catalanes?
Opino lo mismo sobre todos los patriotas
en general, y esa es la idea del libro. Claro
que hubo muchos franquistas catalanes,
pero, en este ámbito, aún hubo más catalanes franquistas. La desmemoria es más
un asunto nuestro que de ellos, pues todo
el mundo tiende a lavar su pasado cuando se da cuenta de que lo lleva sucio. En

realidad, la desmemoria es una forma psicopedagógica de llamar a la incultura. Si
se deja de leer, de pensar, de hablar con
la gente, se deja de saber.
Dedica un último apartado sobre el mismo libro para escribir una sátira sobre los
últimos tiempos de Adolfo Suárez en la
Transición hacia la democracia. ¿Qué le
faltó y qué le sobró?
Nunca sobra ni falta nada. Las cosas son
como son, y más ya han sido. No hay
vuelta de hoja. Verlo desde el punto de
vista planteado es tomar partido por el
poder, es tener una actitud de maestro
de escuela malo poniendo notas, que
dice: me ha faltado esto, me ha faltado
lo otro. Pero eso no es juzgar, eso es ser
caprichoso. Juzgar es analizar lo que hay.
El materialismo es eso. Yo crecí durante
la transición. Si va del 75 al 82, por poner
dos fechas, pasé en ella de los 10 a los 17
años. Toda mi formación fundamental
la recibí entonces. Y os juro que sentía
más libertad leyendo en los periódicos
del sistema artículos de García Calvo,
del primer Savater, de Sánchez Ferlosio,
oyendo programas de entrevistas culturales y de libros en Radio 3, viendo en la
tele ciclos dedicados a Buster Keaton y
a Ingmar Bergman, yendo a ver pelis tan
osadas como Sweet movie o Themroc
el cavernícola urbano, leyendo revistas
como Por Favor, Hermano Lobo, El Papus...,
que ahora. Hoy todo esto sólo es posible buceando en Internet (de momento),
pero en la vida real, material, está proscrito por el mercado. No le da opción a
existir. No existe.
Para acabar, regálenos una primicia ¿Si
hubiese de escribir un breve vodevil ubicado en la actualidad, sobre qué hablaría?
Sobre la participación de los sindicatos
llamados de clase en los consejos de administración de las cajas de ahorros.
Entrevista realitzada per Laura Rozalén
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“Ada Colau es ahora mismo una herramienta perfecta para que la izquierda salga de esa marginalidad
y se haga pueblo”
(rap reivindicativo)

Entrevista a

¿A que personaje del panorama político
actual retaríais?
Nega: Yo creo que ahora mismo de los
que mas asco me dan, quizás por la novedad, es este personaje que esta presentando...

nos lo dijeron. Lo estamos corrigiendo. No
sabemos si es que no lo hemos corregido
del todo o nos sigue pesando.
Nega: Es que parece que hay gente que
en vez de decir: “mira, es que esta peña

“Somos un tipo de gente que
viene del trabajo fordista, él era
cristalero y yo soldador: imagíNega: Da más asco incluso que [Eduar- nate en ese tipo de ambiente lo
do] Madina.
que saben del lenguaje inclusivo, es inexistente.“
¿A qué personaje del panorama polítiToni: Tiene un nombre como de mierda... Pedro Sánchez, del PSOE.

co actual respetaríais?
Nega: Pues muchos... Diego Cañamero,
Ada Colau, David Fernandez.
¿Qué tenéis que decir al respecto del
lenguaje heteropatriarcal de algunas de
vuestras canciones?

ha ido evolucionando: vamos a celebrarlo...” no! “La maqueta de 2005 dice...” Tu no
quieres pelear por el feminismo, tu lo que
quieres es meter cizaña. Es un discurso
un poco autorreferencial para alimentar
tu odio. Ojalá todos los grupos hicieran
como nosotros, porque el panorama musical da un poco de miedo en ese sentido.
Por otro lado también es comprensible
que a la gente que es compañero se les
insista. Pero hay discursos por ahí que son
terroríficos en este sentido: estamos hablando de letras que incitan a la violencia

Nega: Que es una circunstancia que creo
que con el tiempo se ha ido corrigiendo.
En nuestro último trabajo, en Riot Propaganda, creo que ya no hay a penas ese
tipo de lenguaje, pero parece que hay
gente a la que le da igual y te saca
una letra de 2005, de cuando tenia 25
años, de cuando llevabas otro tipo de “Somos un grupo de música, no
vida. Hemos sabido poner la oreja a lo un órgano del partido: tampoco
que decía la gente. Somos un tipo de hay que tomarse al pie de la legente que viene del trabajo fordista, él
tra nuestras canciones.“
era cristalero y yo soldador: imagínate
en ese tipo de ambiente lo que saben
del lenguaje inclusivo, es inexistente.
Las personas cambian y maduran. Creo machista, que cuentan como le pegan a
que con el tiempo hemos ido poniendo la la novia. Eso cala y de alguna forma nororeja, escuchando, leyendo, y nos hemos maliza ese tipo de comportamientos. Hay
ido corrigiendo.
que insistir también a ellos.
Toni: La verdad es que hace poco en Radio Clara en la ultima entrevista también

En vuestras letras, ¿Qué hay de poesía y
qué de hardcore?

Toni: De poesía poca cosa. Siempre hemos intentado huir de esa etiqueta de
raperos de “soy poeta”. Ser rapero es ingenio. Creo que considerarnos poetas es
exagerar. Hay poetas que vienen de la
poesía, pero yo no me considero poeta
en absoluto.
Nega: Poeta es una palabra muy grande. Hacemos palabras que pegan, que
riman, pesa más el ingenio que la poesia.
No quiero verme en la misma categoría que Lorca, Machado, Thomas Mann
o Pasolini. Es otra categoría, otra línea,
otro nivel, incluso otro formato, con unas
pautas más definidas.
Algunos raperos consideran sus canciones
como una herramienta para transmitir un
mensaje. ¿Creeis que vuestras canciones
son una herramienta?
Nega: Tampoco creo que el rap deba ser
una herramienta, primero hay que entretener. Por mucho que seas crítico, si no lo
dices de forma ingeniosa por mucha política que metas no va a llegar. Pasa lo mismo con las publicaciones: puedes copiar
textos de Lenin y pegarlos en una letra,
pero si no lo haces de forma ingeniosa
se convierte en un panfleto. Somos un
grupo de música, no un órgano del partido: tampoco hay que tomarse al pie
de la letra nuestras canciones.
Toni: Es una letra, tienes una libertad
que también es estética. La música te
da una libertad como en el cine o escribir,
que tienes cierta parte de ficción.
Nega: Hay gente que se lo toma como
un discurso político. Yo de hecho digo
cosas en mis letras que no diría en una
conferencia, en una charla o un articulo.
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“Hay que crear gulags”, cualquier parida
de estas: hay gente que lo dice, y lo dice
políticamente, convencido de que es un
discurso que va a calar en la gente... lo
nuestro es una provocación de la música
en la que vale todo, en un formato en el
que te permites decir barbaridades que
no dirías en una universidad, en un partido, en un sindicato.
¿Qué opinión tenéis de lo que sucedió
con el Centro Social Okupado Can Vies?
Nega: Ha sido muy interesante. Sobre
todo la respuesta organizada que ha habido y la decisión de reconstruirlo mediante la participación colectiva: reconstuirlo entre todos. Este tipo de actos crea
un sentimiento de comunidad, de somos
un todo, más allá del tema de las piedras
y los disturbios. Parece que solo sea gente: yo creo que es mucho más interesante, a parte de la respuesta contundente
que hubo en la calle, ese poso a largo plazo que cala en la gente.
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Se está intentando hacer en Madrid.
Toni: Hay muchos sitios que están intentando copiar, incluso vinieron de mi pueblo, “estamos haciendo un movimiento
ciudadano, a ver si vienes...” Toni Mejías
alcalde! “Como alcalde vuestro que soy...”
[risas].
Nega: Es muy interesante porque fíjate
lo que supondría Barcelona, no estamos
hablando de un pueblecito... es la segunda capital del estado, con su periferia. A
nivel de servicios públicos, la política del
día a día, el municipalismo es lo que el ciudadano percibe.
Toni: El metro y el autobús, cosas así, lo
que utilizan cada día. La política social, los
servicios que todo el mundo conoce. Que
no estamos pidiendo casas gratis para
todos, que estaría bien: pero que ciertas
cosas mejoren yo creo que es positivo.
Luego llegarán las cosas gordas.

En este número ya lo hemos preguntado
Toni: Yo creo también está bien que esto a articulistas, militantes, lectores; ahora os
haya cambiado la imagen que se tenia de toca a vosotros: ¿Por qué ser comunista
los okupas: parecía que
hoy?
era un matao que oku- “El comunismo es la
paba para fumarse un única ideología polí- Nega: Es absolutamente
porro o hacerse su droga.
necesario porque tiene
Cosas como Can Vies tica que puedes de- que haber gente que
hablan de los barrios y se fender de un modo conduzca a la peña. Eso
digno realmente”
ve que los centros sociaqueda muy mal decirlo
les okupados han creafuera. De puertas para
do un espacio dentro de
fuera creo que es un
ellos, pero como algo positivo.
error venderse como tal: ha habido una
cierta criminalización y estigmatización.
Nega: Se ha quitado el estigma de la oku- No pasa ahora solo. De hecho, con [Fidel]
pa. Lo comparo mucho como con Gamo- Castro, y una vez hecha la revolución [cunal porque, al margen de si hay disturbios bana] decía: “¿Os gusta la reforma agraria,
o no, son fenómenos que calan, ahí hay la sanidad, la educación...?” y la gente, “si,
gente “normal”. En el momento en que ya si”. Y luego decía “entonces sois socialisno son cuatro identificados de tal tribu ur- tas” y la gente “no, no”. Es necesario para
bana o tal movimiento social ya no pue- que los frentes sociales no se los lleve la
des criminalizarlo tan fácilmente. Cuando derecha. Estamos en un tiempo de crisis
ves que es el barrio, que es la vecina, la y la política se radicaliza. Para que no nos
peña de allí...
pase como en Grecia, como en Francia
con el Frente Nacional, los comunistas tie¿Qué os parece Guanyem Barcelona?
nen que estar en los movimientos sociales, en los movimientos de masas. Porque,
Nega: Me parece muy interesante. Creo si no, te llega una Rosa Díez... o algo más a
que Ada Colau es ahora mismo una he- la derecha.
rramienta perfecta para que la izquierda salga de esa marginalidad y se haga Toni: El otro día vi el reportaje de TV3 sopueblo, llegue a la gente normal y no a la bre la extrema derecha, y es terrorífico.
gente politizada de toda la vida. Es una tía
muy cañera, con un discurso muy claro, Nega: Aquí hemos tenido el 15M, que ha
muy accesible, que llega a las peluque- servido de freno para que no cale el disrías... a demás, ai hasta tenia un consulto- curso xenófobo. Son lights pero, por lo
rio en Pronto! Eso es hegemonía y no las menos, este tema lo tienen claro. Ha serpelículas de Godard de los años setenta. vido de colchón.

Toni: Poco que añadir. El comunismo es la
única ideología política que puedes defender de un modo digno realmente. Yo
creo que el resto puedes pensar, para ti,
que es lo mejor, pero no puedes defenderla dignamente. Decir que un inmigrante no puede tener sanidad, o que no todo
el mundo puede tener vivienda, no se
puede defender dignamente. Es la única
manera de mantenerse digno en el siglo
XXI. Así de bonito.
“Dedicado a los que suben al andamio,
dedicado a los parias, a los olivados.
Dedicado a la clase trabajadora,
dedicado a las madres con jornadas de 20 horas.
Dedicado al explotado, no al que
explota,
Dedicado al que friega suelos, a
la que sirve copas.
Dedicado a los que lanzan la primera piedra.
No somos del centro somos de la
periferia”
Fragment de la cançó “Trabajador@s” de Los Chikos del Maíz

Entrevista realitzada per Laura
Rozalén i José Luis de la Torre
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PLAYLIST
La revista que tens a les mans ha estat fruit de moltes hores de treball de l’equip que ha col·laborat per realitzar aquest número.
Mentre el fèiem sonaven centenars de minuts de cançons. Sempre hem pensat que la música pot ser i ha de ser un canal de comunicació i, sovint, triàvem temes relacionats amb les temàtiques que tractàvem.
Hem decidit finalitzar aquest número amb la llista de reproducció que tens a continuació, de manera que tu també t’hi sentis part
i el vegis i el sentis com nosaltres.

“Som i serem” Aitor Moreno: Som - Obrint Pas
“De Revolució en Revolució” Eva Balart: Kortatu – Nicaragua Sandinista
“Per què ser comunista avui?” Diversos
Eina - Estat i Revolució
Los Carradine - La Clase Obrera
Ismael Serrano – Papá cuéntame otra vez

“La il·lusió de la igualtat: nous sexismes” Regina Martinez: Enemy of the enemy - Asian Dub Foundation
“21 propostes per ser més feminista”: At Versaris & Asstrio
- Hem de millorar
“La ciutat planificada” Laura Rozalén: Ciutat podrida La Banda Trapera del Rio

“Reptes del nostre present i futur” Oriol Arcas: Ovidi Montllor - Serà un dia que durarà anys

“Marca Barcelona… Marca de què?” Arnau Lopez : Pirat’s
Sound Sistema – Foc (feat. El putu nota & pau)

“El capital humà i el negoci de la universitat” Joao França:
Dekrèpits – Universitat

“Municipalisme” Quim Arrufat: La Gossa Sorda – Colpeja
fort

“Educar als educadors” Nora Sanchez: Ana Tijoux – Shock

“Catalanisme popular” Andreu Mayayo: L’estaca - Sabor
de Gràcia canta la nova cançó

“Fuga de cervells”
Olga Marín: Europa Superstar - La casa azul
Aitor Romero: Aspencat - Distància
“Feines de merda”: El vals del obrero - Ska-P
“Marxes de la dignitat” Aldo Reverte - Toni Mejías (Los
Chikos del Maíz) Pablo (La Raíz) - Mi patria digna
“La importància del sindicalisme avui” Carlos del Barrio:
A la huelga - Puagh

“L’escala de richter de les sèries” Gerard Altes: Victor Jara Las casitas del barrio alto (Intro serie Weeds)
“Entrevista amb Los Chikos del maíz”: Riot Propaganda “Hasta la victoria siempre”
“Entrevista amb Javier Pérez Andújar”: Discípulos de Otilia
- Pantone 428 Gris Cornellà
Foto final: Inadaptats - Orgull de classe

Equip de treball:
Radiohead – No alarms, no surprises
NOFX – Ronnie & Mags
Queen - Don’t stop me now
Adivina, adivinanza - La Mandrágora
Sanjosex – Animal Salvatge

Visita’ns a...
http://revista.joventutcomunista.org
Facebook: Revista Revolució
Twitter: @revolucio_cjc
Instagram: @elrevolucio
Mail: revolucio@cjc.cat
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La joventut és la espurna
de la revolució
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