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Tu també ets REVOLUCIÖ.
Aquesta és una publicació trimestral de la CJC-
Joventut Comunista i, on tothom té dret a
escriure-hi i a opinar. El REVOLUCIÓ,projecte

compartit de la CJC i la resta d�amics i amigues, té
el caràcter de publicació alternativa,
transformadorade i autogestinonada.
Anima�t tu també a col.laborar-hi amb textos, fo-
tos,
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amb el contingut dels tots els articles editats
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«No al trasvassament, lo riu és vida» ;»No a la
guerra»; «Nunca máis». No cal fer un gran esforç
per retrovar en la memòria de tots i totes frases
com aquestes. Frases que han sigut, i són encara,
un clar símbol de mobilitazcions, lluites i esperan-
ces. Aquest darrer any hem participat de les
manifestacions més grans de la història de
Catalunya dels últims temps, però també estem
sent testimonis de les majors retallades de drets
civils i socials des de la dictadura franquista. Estem
davant d�un nou fenomen, o potser no tant nou.
Estem davant del que podríem anomenar el
neofranquisme. Neofranquisme entès com a
un règim amb connotacions prefeixistes
hereu polític i ideològic del règim franquis-
ta. És a dir, un franquisme «modern»,
disfrassat de democràcia, però que per dins
és l�herència del règim franquista que tan
va maltractar el nostre país.

Hem sigut testimonis d�un govern recolzant
una guerra que ningú volia, d�uns preus
inassequibles en matèria d�habitatge, unes refor-
mes estudiantils que posen en perill el dret a una
educació pública, un ave que no funciona, una llei
de partits, una forta repressió policial, una forta
inestabilitat laboral...i així podríem seguir amb un
llarg etcètera.

És urgent i imprescindible posà fre a l�atac
de la dreta si volem mantenir els pocs drets que
com a ciutadans/es, treballadors i treballadores
encara heredem de la lluita de les generacions

editorial
anteriors. La tradició de les esquerres a Catalunya
ha estat sempre la unió de les forces per fer un
front comú contra la dreta salvatge. Així doncs,
creiem imprescindible la creació d�un espai de
trobada comú entre totes aquelles Perque 11.000
persones moren al Estats Units v{ictimes de les
armes de foc? Es tan diferent EU de els altres
paisos? En que es diferencia dels altres? Perque
EU ha esdevingut autor i víctima de tanta violen-
cia? Bowling for Columbine es una obra vigorosa
que deixa una profunda marca en el p{ublic. Per
als americans és la condena despiadada i ironica
de una cultura que ha donat una forta empenta a
un poble per armarse i perdere el control. Per als
dem{es es una advertencia en clau humoristica
del que podria passar en qualsevol pais del mon
que decideixi adoptar el Model America per crear
un subproletariat nombros i permanent que de ser
combatut per un exercit armat protegit per la
costitucio

persones que patim i som víctimes de la política
neoliberal i que estem disposades a lluitar per a
una altra realitat. Hem de poder dir NO al PP i a
les seves polítiques. Hem de poder dir NO a l�actual
sistema ecònomic i a les conseqüències que aquest
genera. Hem de poder dir NO a la globalització
sense escrúpuls. Hem de seguir creien en què un
altre món és necessari i en què és possible acabar
amb el neofranquisme. Perquè per fer front al
neofranquisme, cal que organitzem la resposta. I
perquè sabem i estem convençudes i convençuts
que tot està per fer i tot és possible.
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- Qui eren els maquis?

- Persones que lluitaven per la
llibertat després de ser vençuts...
No es rendien, no, no acceptaven
la realitat que se� ls estava
imposant.

Els grans vencedors de la Guerra Civil van
ser els franquistes, però una part de la
població no es va donar per vençuda i va
seguir lluitant. Era la resistència
antifranquista, les guerrilles, els maquis,
o, si ho mirem des del punt de vista que
ens han volgut fer creure, uns bandolers i
terroristes.

Un moviment que va sobreviure més
d�una dècada després de la Guerra Civil,
el seu destí després de la �derrota� defi-
nitiva va ser la mort o l�exili i l�oblit. Però
dic derrota entre cometes, perquè, tot i
que no van aconseguir el seu fi, l�objectiu
de la seva lluita, no va ser en va, perquè
hi ha qui els recorda i perquè hi ha qui
segueix el seu exemple en un altre temps,
en una altra història. Ara, en els dies que
corren, no han aconseguit silenciar les
seves veus, més de cinquanta anys
després ens arriben. Llunyanes, però amb
tota la calidesa i la força que necessitem.

Per això aquest article, per no oblidar,
sinó per recordar la història, la seva i la
nostra, i per recollir la seva força i
aprofitar-la nosaltres, els que ara estem
al peu del canó.

Breu història dels Maquis

Després de la guerra civil, molts soldats
republicans es van exiliar a França, on
durant l�ocupació nazi van lluitar armats i
utilitzant tot tipus de tàctiques per
foragitar els alemanys. S�amagaven en la
zona ocupada de Vichy, en el �maquis�
(bosc mediterrani francès, d�aquí el nom
que reberen) i a les muntanyes, per ata-
car les tropes alemanyes. Un cop acaba-
da la Segona Guerra Mundial, van ser
enviats a Espanya per seguir lluitant con-
tra el règim franquista en diversos punts
de l�estat espanyol.

La seva lluita començà immediatament
després d�haver-se acabat la guerra civil,
però no fou fins a l�alliberament de França
per part dels aliats el 1944 que el maquis
tingué ressò. Fou en aquells moments que
molts dels combatents republicans
creuaren els Pirineus convençuts que
alliberarien Espanya de Franco.

El període de màxim apogeu foren els anys
1944-49, però, amb alts i baixos, el ma-
quis romangué actiu fins a les acaballes
dels anys cinquanta. Animat
fonamentalment pel Partit Comunista i
també pel PSOE a Astúries i per la CNT a
Catalunya, el maquis arribà a plantejar
veritables problemes a les autoritats
franquistes, que en diversos casos
hagueren de servir-se de l�exèrcit, com
en els fets de la Vall d�Aran (el setembre
del 1944), veritable batalla on fou present
el general Moscardó i en la qual fou
utilitzada artilleria; el maquis hi tingué 588
baixes, i l�exèrcit 248.

A Galícia es féu famós el maquis de Ma-
nuel Bello, Manuel Ponte i Foucellas.

Al Principat, el maquis aprofità l�avantatge
que oferia la frontera amb l�estat francès,
que li permeté de plantejar accions ràpides
d�infiltració i sabotatge (cas d�en Massana
a la fi del decenni dels quaranta).
Posteriorment el maquis català
esdevingué, fins a un cert punt, urbà
(accions propagandístiques i de sabotatge
per part d�elements anarquistes a Barce-
lona, com Faceries, Caracremada o els

germans Sabater, que acabaren l�any
1960 amb la mort del llegendari Francesc
Sabater i Llopart, després d�una especta-
cular persecució a Sant Celoni).

Els maquis a Catalunya

Els maquis catalans eren joves formats
políticament que es negaren a deixar-se
vèncer els primers mesos de 1939, van
fugir a les muntanyes armats, van
sabotejar i atacar el règim franquista fins
ben bé els anys cinquanta

El Partit Comunista va ser de gran ajuda
a l�hora d�aconseguir una infrastructura
important, així com també van aconseguir
publicacions clandestines.

Alguns dels noms de més ressò són els
germans Sabaté, l�Amador Franco, en Car-
los Vidal, Marcel·lí Massana, Ramon Vila,
Raül Carballeira, Jaume Parés, l�Abissini,
César Saborit, Luis Facerías, Lliberto
Sarrau i tants d�altres.

A Catalunya la guerrilla fou principalment
urbana. La proximitat de la frontera va
ser sense cap dubte un factor favorable
per tal que els homes i les dones que van
formar part de la resistència contra els
nazis alemanys tornessin a continuar la
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lluita. S�ha de tenir en compte el valor
d�aquestes persones a l �hora de
prosseguir la lluita després de la decepció
de veure com els aliats acceptaven la
pervivència del franquisme. Els maquis
esperaven que, després de la Segona
Guerra Mundial, la pròxima dictadura a
caure fos l�espanyola, però no va ser així,
ja que un règim franquista i
completament catòlic era molt més �fa-
vorable� per a una Europa capitalista.

Però no es van rendir, molts d�ells no
podien quedar-se amb els braços plegats
a l�exili veient com estava la situació a
casa seva. Mentre companys seus
continuessin a la presó, intentarien
alliberar-los. A mode d�exemple, alguns
dels atemptats més importants de Quico
Sabaté foren dirigits a confidents o a
destacades personalitats falangistes.

Però bé, tots i totes ja sabem com aca-
ba aquesta història de l luites
antifranquistes, els protagonistes
d�aquell temps no van tenir sort. Tot i
que podien ser pocs, eren valents, però
el franquisme va poder més i a mesura
que passaven els mesos s�anaven
quedant isolats.

Una història que es nega a ser
oblidada

Després d�haver hagut de sentir mentides
sobre qui eren els maquis, d�haver hagut
de sentir que eren uns bandolers, lladres,
terroristes i no poder desmentir-ho
públicament degut a la repressió, avui
ens és �permès� recordar-los per les per-
sones que van ser.

Entitats i associacions culturals i
polítiques n�han tornat a parlar. Xerrades,
conferències, jornades, excursions,
homenatges, concerts... per a joves i
grans han aconseguit que es torni a sentir
la seva veu i que nosaltres, els que no
vam viure el seu temps, puguem impreg-
nar-nos de l�essència de la seva lluita.
L�Associació d�Ex-presos Polítics i, a nivell
estatal, l�associació Guerra y Exilio han
demanat que se�ls reconegui el seu dret
a percebre una indemnització pels anys
perduts en presons i amagatalls. La
Marxa del Maquis a Catalunya ens ha
permès conèixer els llocs de la seva lluita
i també de la seva mort. Entitats i
associacions, però, no ho han tingut
massa fàcil. Fins fa pocs anys, eren en-
cara activitats clandestines (les autoritats
no ho veien amb bons ulls), però se�ls
ha d�agrair haver persistit en el seu
intent, i haver fet despertar la memòria
històrica.

LATENDRESA
DELS POBLES

Diu Galeano que la democràcia és cosa
del nord i que pel sud queden relegades
la misèria, la injustícia, la dictadura.
De les suposades democràcies del nord
hi hauria molt a discutir, i de les mise-
rables engrunes que deixem pel sud,
millor no dir-ne res i actuar.

El sistema que desgavella el món, no
és més que el ja conegut capitalisme,
que Marx va saber descriure tan bé
quant a objectius i formes. I també
Marx va guardar, entre les seves
reflexions, la visió clara i lúcida que el
pas següent seria l�imperialisme: polític
i econòmic. Cal afegir també
l�imperialisme cultural, amb el qual hem
de trencar pel procediment de fomen-
tar el pensament crític.

La història, escrita pels vencedors, mai
pels vençuts, sovint ens explica la
realitat del sud, com si s�hagués produït
per generació espontània. Però no.
Entre un dels objectius de fomentar el
pensament crític, ha d�estar el de
rescriure la història tal i com es va
produir, no com volen que la recordem.
La història del sud és una història ple-
na d�inquisicions, de guerra bruta, de
desinformació, de marginalització, de

criminalització. Però també és
obligació nostra canviar-la. Ara bé,
com fer-ho?!

La solidaritat és un concepte venut;
és políticament correcte practicar la
solidaritat, defensar-la, promoure-la.
Però, més enllà de què és la
solidaritat, hem de plantejar-nos quin
tipus de solidaritat volem. Quin model
és el que interessa realment, el que
generarà canvis en el sistema que
menyspreem, que creiem
intrínsicament perjudicial per a l�ésser
humà?

La solidaritat ha de ser una forma de
vida, d�entendre el món; mai una acció
que una persona pot desenvolupar al
l larg d�un període de temps
determinat. La solidaritat ha de ser
un pulsar directament les realitats
concretes, per tal de poder, des del
coneixement, solidaritzar-nos amb les
lluites que arreu del món s�estan
donant. Aquestes lluites tan justes i
necessàries.

Aquest concepte no neix avui, el
model de solidaritat internacionalis-
ta, en plena vigència, s�ha aplicat al

l larg de la història, i
Catalunya va viure-la, sen-
tir-la en primera persona,
quan del 36 al 39 milers de
persones de procedències
ben diverses es van unir
sota el NO PASSARAN, en
defensa de la llibertat i con-
tra el feixisme que Franco
va encapçalar.

Avui no ens queda un altre
tàctica que beure de
l�experiència d�aquests
països, recolzar-los, dur la
seva veu a casa nostra,
demostrar que no estan
sols, que no estem sols, i
que existeix una alternati-
va, que tenim tot un món
de tendresa a guanyar.
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El procés de convergència de
l�ensenyament superior ja fa temps que
avança (Carta Magna 1988, Bolonya 1998,
Sorbona 1999 i un llarg etcètera.). Ens
trobem davant el canvi més important que
ha viscut el món universitari en molts anys.
L�abast del procés és força major del que
suposaren els regressius canvis legals que
hem patit en els darrers anys - LOU1 i
LUC2 - i que van ser fortament contestats
pel moviment estudiantil.

La creació d�aquest espai europeu
consistirà fonamentalment en:

- Unes titulacions comparables.
S�està implantant un Suplement Europeu
al Títol3 que permeti un reconeixement
més fàcil d�aquestes titulacions.

- L�adopció d�uns crèdits compati-
bles4 , l�anomenat Sistema Europeu de
Transferència de Crèdits (ECTS). Aquesta
nova unitat de mesura acadèmica integra

els ensenyaments teòrics i pràctics,
activitats dirigides, així com les hores
d�estudi i de treball que l�estudiant ha de
realitzar. En total, un crèdit, correspon a
un número entre 25 i 30 hores de
dedicació. Cada curs acadèmic serà de 60
crèdits.

- Un sistema basat,
fonamentalment, en dos cicles principals,
grau i postgrau5 . El grau serà de tres o

quatre cursos acadèmics (180 o 240
crèdits) i haurà de tenir un valor específic
en el mercat de treball europeu. Aquest
primer cicle donarà lloc als títols oficials
de Llicenciat, Arquitecte o Enginyer. El
nivell de postgrau s�estructurarà en els
cicles de Màster i Doctorat.

- Altres aspectes seran: La promoció
de la mobilitat de la comunitat
universitària, l�establiment de projectes i
xarxes comuns a nivel l europeu,
l�avaluació de la qualitat, la promoció de
la formació al llarg de la vida, les
universitats a distància i les noves
tecnologies, etc.

Ens trobem, doncs, davant un procés
d�extraordinària importància pel moviment
estudiantil i amb una evident i poc valo-
rada dimensió social. Els nivells de decisió
que estan portant la creació d�aquest espai
de l�ensenyament superior són diversos:
a nivell europeu, on el procés està força

avançat (Berlín, 2003), a nivell
estatal, on per culpa de la LOU
és el Govern i no el Congrés dels
Diputats (articles 87 i 88 de la
LOU) qui està adoptant les
mesures necessàries, a nivell
autonòmic, on la Generalitat té
competències en qüestions
essencials, i a nivell de cadascuna
de les nostres universitats.

Tots, i molt especialment el
moviment estudiantil, hem
d�assumir la transcendència del
moment i treballar aquest procés
amb les seves llums i ombres. Per
treballar-lo hem de partir d�uns
principis bàsics:

- L�única raó acceptable per
crear un espai europeu d�ensenyament
superior ha de ser millorar tots els
sistemes universitaris estatals i nacionals,
fomentant la cooperació i la solidaritat
entre els estats.

- Les universitats han de promoure
l�esperit crític, la participació, la
investigació, la cultura de la pau,
l�observació, la curiositat, la raó, l�interès
per l�entorn social i natural que ens envolta

i el desig d�experimentació. Qualsevol
mapa de titulacions, doncs, no pot supe-
ditar-se a les necessitats de l�actual món
laboral, cal que a méses considerin les
necessitats socials i de realització perso-
nal de l�estudiant.

- Hem d�evitar que aquest espai
europeu es fonamenti en criteris de
competitivitat i mercadeig de
l�ensenyament universitari, tant dins de
l�espai europeu, com fora d�ell. En aquest
punt, cal evitar qualsevol intent de
liberalització de l�educació (l�Acord Gene-
ral sobre Comerç de Serveis de l�OMC6 és
un clar perill). De fet, actualment existeix
una expansió de l�ensenyament privat i
transnacional.

- Els estudis de grau no poden ser
devaluats per acabar potenciant Màsters
oficials i de les pròpies universitats que
siguin els que veritablement formin i donin
accés al mercat laboral. Els estudis de grau
són una peça essencial i cal defensar la
seva qualitat.

- L�oferta de Màsters oficials a preus
públics i l�oferta de les seves places haurà
de ser suficient per cobrir les necessitats
del país i garantir el dret a l�ensenyament.
Fins arribar a adequar aquesta oferta, els
criteris d�accés hauran de ser acadèmics i
de justícia social.

- Cal garantir la llibertat i l�autonomia
de les universitats com a elements
fonamentals de la societat. Per motius de
justícia social i d�igualtat d�oportunitats,
la universitat públ ica i el seu
desenvolupament ha de ser la clau de tot
el procés i ha de convertir-se en una
prioritat de les administracions.

- Els estudiants, com a part
competent i activa de la comunitat
acadèmica, han de ser considerats al llarg
de tot el procés. A més, el procés de
Bolonya hauria de servir per introduir un
nou i millor enfocament de l�ensenyament
i l�aprenentatge.

- Les universitats públiques han de
disposar del finançament públic necessari.

El procés de Bolonya
EL MOVIMENT ESTUDIANTIL I LA CREACIÓ DE L�ESPAI EUROPEU DE

L�ENSENYAMENT SUPERIOR
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Aquest procés tindrà
repercussions a molts
nivells (de titulació,
facultat, universitat,...) i
per la seva importància
els estudiants hemde ser
capaços de treballar amb
lamàximaunitat possible
i arribant al màxim de
gent que puguem

- Cal una política de beques que
garanteixi la igualtat d�oportunitats i el
dret universal a l�ensenyament superior.

- Els col·legis de professionals, el
món empresarial, així com altres grups
d�obscurs interessos, han de mantenir-se
prou allunyats de les decisions que es
prenguin en el procés de creació de l�espai
europeu de l�ensenyament superior. Els
protagonistes han de ser la comunitat
universitària i la societat (i no una petita
i privilegiada part de la mateixa).

- Els mecanismes d�avaluació de la
qualitat que
existeixen tant a nivell
estatal com català
tenen excessives
atribucions i són poc
democràtics en la
seva composició. Cal
fer-ne una revisió.
L�avaluació, en cas
d�existir, ha de ser una
eina per a la millora
de la qualitat, i hauria
de considerar, com
element determinant,
aspectes com les
beques, els ajuts als
estudiants amb
menys recursos, els
serveis que es presten als estudiants
(habitatge, menjadors,...).

- Cal promoure la mobilitat dels
membres de la comunitat universitària.
Això requereix un increment significatiu
dels ajuts actuals. La mobilitat ha d�arribar
als estudiants amb rendes més baixes.
Per això cal també el compromís de la
Generalitat en l�ensenyament de les
llengües foranes a preus públics. Es
necessiten més Escoles Oficials d�Idiomes
a tot el territori i també a les mateixes
universitats.

- La convergència europea no pot
suposar uniformisme, cal preservar les
diferents realitats nacionals. El sistema
universitari català ha de conservar la
identitat pròpia i molt especialment la
llengua catalana. És necessari potenciar
l�avenç de la llengua catalana en els
camps de les ciències i de la tecnologia.

Aquestes i moltes altres (equilibri terri-
torial, accés al postgrau, etc.) són les
consideracions que hem de tenir
presents enfront del procés de
convergència europea, però el més
evident és que, sense l�organització dels

estudiants, poca cosa hi podrem dir.

L�única manera de poder inf luir i
d�obtenir resultats passa pel treball a
les assemblees d�Escola o Facultat on
aquestes existeixin. Hem de participar-
hi activament, posant com a punt
fonamental dels temes a tractar la
creació de l �espai europeu de
l�ensenyament superior. Si en parlem,
discutim i sortim amb posicions comu-
nes, podrem influir-hi i fer-nos sentir.
Hem de treballar en marcs el màxim
d�unitaris possible, on tothom pugui dir-
hi la seva i participar. Això passa per la

c r e a c i ó
d�assemblees on no
m�hi hagi, per la
potenciació i
l�obertura de les ja
existents, i per la
coordinació de les
mateixes des de la
P l a t a f o r m a
Mobilitzadora en De-
fensa de la
Universitat Pública.
Aquest marc unitari
dels estudiants de
Catalunya que ha
portat la lluita con-
tra la LOU i la LUC,
pot ser, s i som

capaços de potenciar-lo i fer veure a les
nostres assemblees la necessitat de co-
ordinar-nos, el lloc més adient per po-
sar en comú els plantejaments i defensar
els nostres drets.

Aquest procés tindrà repercussions a
molts nivells (de titulació, facultat,
universitat,...) i per la seva importància
els estudiants hem de ser capaços de
treballar amb la màxima unitat possible
i arribant al màxim de gent que puguem.
Tenim molt poc temps, el procés avança,
de fet el Govern de l�Estat ja ha tret dos
decrets i continua. Per tot això, la
situació és d�urgència i cal tractar-la amb
la importància que té. D�aquí a finals
d�any hauríem de tenir posicions clares
i demandes concretes discutides i
consensuades a les assemblees i a la
Plataforma. Aquest és el repte.

De moment, l �enfortiment de les
assemblees, la coordinació mitjançant la
Plataforma Mobilitzadora en Defensa de
la Universitat Pública i l�organització en
l�Associació d�Estudiants Progressistes,
semblen les nostres millors eines.

Perque 11.000 personesmo-
ren al Estats Units v{ictimes
de les armes de foc? Es tan
diferent EU de els altres
paisos? En que es diferencia
dels altres? Perque EU ha
esdevingut autor i víctima de
tanta violencia? Bowling for
Columbine es una obra vigo-
rosa que deixa una profunda
marca en el públic. Per als
americans és la condena
despiadada i ironica de una
cultura que ha donat una
forta empenta a un poble per
armarse i perdere el control.
Per als dem{es es una adver-
tencia en clau humoristica
del que podria passar en
qualsevol pais del mon que
decideixi adoptar el Model
America per crear un
subproletariat nombros i
permanent que de ser
combatut per un exercit
armat protegit per la
costitucio

4 Reial Decret 1125/2003./ 5 Existeix un esborrany del Decret que estableix l�estructura dels ensenyaments i regula els estudis
oficials de grau./ 6 Organització Mundial del Comerç

BOWLING
FOR

COLUMBINE

recomanem...recomanem...recomanem...recomanem...recomanem...

Director: Michael Moore
1 LeyOrgánica deUniversidades./ 2 Llei d�Universitats deCatalunya./ 3 Reial Decret 1044/2003
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El Partit Popular porta
més de 7 anys en el
govern de l �estat
espanyol. Els qui són els

hereus de la dictadura franquista han

fet desfet degut a la seva majoria abso-
luta, i han portat la situació politica a
nivells propis de la dictadura franquis-
ta. Des de la seva arriba-
da al poder l �any
1996, el govern del
PP s�ha
caracter itzat per
dur a terme una po-
l í t ica dretana,
autoritària, militarista
i central ista. La
retallada de

Davant el neofranquisme,

drets civils i socials ha estat progresiva i
imparable en els últims anys. Aquesta
tendència s�ha radical itzat amb la
consecució de la majoria absoluta l�any
2000. En aquest sentit, hem vist com

en els darrers temps s�esta produint una
forta involució democràtica i una greu
retallada de les llibertats.

El PP ha impregnat del seu
discurs feixista i
autoritari totes les

esferes des d�on pugui
exercir el control de la

societat: just ic ia,
mitjans de
comunicació... i s�ha
assegurat un discurs
únic a tots els nivells.
Ha imposat un discurs
on qualsevol
divergència és
a u t o m à t i c a m e n t
criminalitzada o vinculada
amb el terror isme. És
aquesta veritat absoluta del
PP la que recorre al tema
basc per tal d�evitar les
temàtiques socials,

econòmiques... fent una crida al
patriotisme i la defensa de la constitució
amb un clar propòsit frentista.

La peculiar visió de la democràcia del PP
és la que l�ha dut a criminalitzar i vincular
l �oposició amb el terrorisme. Per
exemple, ha arribat a vincular les
mobilitzacions contra la guerra amb el
suport al terrorisme.

Així doncs, escudant-se en aquesta lluita
contra el terrorisme ha legislat en tots
els aspectes de la societat amb un clar
objectiu repressiu.

En àmbit dels drets civils caldria desta-
car, sobre tot, la llei de partits, la llei
antiterrorista o la llei d�estrangeria, en-
tre d�altres.

La llei de partits significa una mesura
clarament antidemocràtica i anti-
constitucional. Aprovada amb el
recolzament del PSOE, permet la
il·legalització d�organitzacions
polítiques en base a les seves
posicions ideològiques. En aquest
sentit, va permetre la il·legalització
de Batasuna.

La l lei
antiterrorista

no
va
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va

no
va

no
va

no
va

ca
m
pa
ny
a!

ca
m
pa
ny
a!

ca
m
pa
ny
a!

ca
m
pa
ny
a!

ca
m
pa
ny
a!

UN BREU ANÀLISI DE LES
PLÍTIQUES DEL PP
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és una greu violació als drets bàsics
de qualsevol persona. L�aplicació
d�aquesta llei implica la negació de la
pressumpció d�innocència, augmenta
els dies d�incomunicació després de la
detenció i a més no garanteix la
integritat física i psíquica del
detingut. En la pràctica s�ha aplicat
de manera indiscriminada per tel
d�atacar i criminalitzar diferents
moviments socials, com l�okupa o
l�independentisme.

pel sol fet de ser immigrants i
s�autoritzen les agressions físiques
en els centres.

En l�àmbit dels drets socials caldria des-
tacar sobretot la reforma de l�educació
que ha afectat tots els estaments: desde
l�ensenyament primari f ins a la
universitat.

En aquest sentit, destacariem la LOU
i la Ley de Calidad.

La LOU (�Ley Orgánica de
Universidades�) es va
aprovar amb l�oposició
oficial de totes les
universitats del principat.
L�imposició d�aquesta llei
suposa un atac a
l�autonomia universitària,
introduint bancs i empreses
en els òrgans de govern de
la universitat En matèria de
finançament es potencia el
finançament privat.

La LOU obligava
a crear a
Catalunya, la
seva pròpia
legislació: la LUC
( L l e i
d�Universitats de
C a t a l u n y a ) ,
aprovada per CiU,
no ha fet res més
que ampliar la
i n g e r è n c i a
d�empreses i bancs
en els òrgans de

govern de la universitat i en la
participació privada en el
finançament.

Pel que fa a l�ensenyament
secundari, destaca la Ley de Calidad
(LOCE) que ha suposat un augment
de la importància de la religió
catòlica, augment del finançament
públic a centres privats... a més
d�introduir la revàlida (concepte de
l�educació franquista) que pot
suposar un increment d�entrebancs
per a l�accés a la universitat.

Això és només una breu pinzellada de
les polítiques del PP. La transformació
del PP ha abarcat tots els àmbits de la
societat com l�oci, la cultura, la sanitat,
el medi ambient, el món laboral, etc

Desde CJC-Joventut
Comunista creiem
que davant els
hereus polítics
de Franco, és a
dir, els
neofranquistes,
no podem
quedar-nos de
b r a ç o s
plegats. És per
això que és
necessaria la
resposta desde tots
els àmbits de la
societat, per això...
�Davant el
neofran-quisme,
organitzem la
resposta!�

organitzem la
resposta!

Baricco parteix d'aquest punt. I ens
explica els seus dubtes, les seves
preguntes, dialoga amb ell mateix i
amb el lector d'una manera molt
simple, com exigeixen moltes
vegades els fenòmens més
complexos. Què entenem per
globalització?. És només un
"eslògan"?. És un "paradís inevita-
ble" o un "infern anunciat"?. És com
una "edat de les llums" o com una
"tercera Revolució Industrial"?.
L'autor situa enfront del lector una
sèrie d'idees, i es planteja si
aquestes idees canvien el transcurs
dels esdeveniments o produeixen
esdeveniments que canvien la
nostra manera de pensar. Aquest
llibre dóna com a prova definicions,
exemplifica, imagina, explica, i, a
poc a poc, ens condueix al punt de
partida: el problema que ens
incumbeix a tots i a totes, la
imminència dels deures que ens
separen ara i pròximament.

EL PRÒXIM
CAPÍTOL DEL
MÓN SERÀ LA

GLOBALITZACIÓ?»
d�Alessandro Baricco

recomanem...recomanem...recomanem...recomanem...recomanem...

«next:
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Els pobles i els països del món tendeixen
cada vegada més a un major procés
d'integració, procés al qual s'ha anomenat
globalització. Aquest procés ha estat
possible gràcies a la gran reducció dels
costos de transport, així com a l'eliminació
de tot tipus de barreres. Ara els fluxos de
béns, serveis, capitals, coneixements i per-
sones (en menor grau i segons provinguin)
poden transitar més lliurement.

Donat aquest procés globalitzador, no
és d'estranyar que cada vegada les
organitzacions internacionals cobren
més importància. No em centraré en
aquest article en multinacionals, que
sense dubte han cobrat forta
rellevància, sinó que tractaré més les
principals entitats públiques gestores
de l'economia internacional. Aquestes
són l'Organització Mundial del Comerç
(OMC), el Banc Mundial (BM) i el Fons
Monetari Internacional (FMI). Tant el BM
com el FMI sorgeixen dels acords de
Bretton Woods a finals de la I Guerra Mun-
dial. A grans trets el FMI fou creat amb
l'objecte de mantenir l'estabilitat del siste-
ma financer internacional i donar
finançament a aquells països que entraran
en recessió i el BM amb el fi de combatre
la pobresa fent que cada país es valgui per
sí mateix. Per altra banda, la OMC deriva
del GATT i es crea en concret rere la Ron-
da d'Uruguai l'any 1995. No hi ha dubte
que aquestes tres institucions són
necessàries, gairebé diria que imprescin-

dibles, però el cert és que les seves
actuacions, així com algunes de les
seves lògiques internes, són més
que discutibles.

Què es critica d'aquestes tres
institucions? Hi ha una sèrie de
retrets comuns que podem atribuir
a aquestes entitats. La falta de
transparència en la pressa de
decisions crea dubtes respecta a
la legitimitat democràtica d'aquests
organismes; el fet que es prenguin
la major part de decisions sota el
major secret planteja seriosos
interrogants.

Recordem que l'elecció dels respon-
sables d'aquestes institucions no és

directe i, si a això li afegim que les seves
decisions són poc visibles, tot ens porta a
pensar que és senzill
o c u l t a r
poss ib les
errors .
E n -

c a r a
q u e
a q u e s t s
errors no
existeixen, seria bo no
deixar volar la imaginació i fer més
transparents aquestes entitats. Per altra
banda i en relació amb la transparència,

es planteja com bo el fet de modificar
lleugerament la represen-tativitat en
aquests organis-mes. Per un costat el
propi sistema de vot en aques-tes
institucions no és en excés igualitari i
suposa segons la meva opinió el domini
d'aquestes institucions pels països
desenvolupats. En el que es refereix a la
pròpia representació de cada país en el sí
de cada institució sembla que banquers i
grans empresaris estiguin millor
representats que el bloc d'assalariats. En
general sembla que els interessos
financers i comercials no s'equilibrin bé
amb altres interessos com els socials o
ecològics. En un pla ja més estrictament
econòmic, es plantegen objeccions
diverses. Potser la més rellevant és la
que fa referència a la implamentació dels
programes, sobretot del FMI. Respecte
aquests programes el més destacable és
l'alt nivell de condicions que inclouen

tantes que en ocasions no
permeten als països que
les posen en pràctica
un espai suficient
per formar la seva
pròpia política
econòmica ,
amb es
problemes
d e
sobirania
que això
compor-
ta. El
s e g o n
g r a n
inconvenient
d'aquests
programes
és que la
s e v a
implementació
en sí ha derivat
en sonors

fracassos ; amb
freqüència s'ha

denunciat excessiva fe en el
paradigma neoliberal, que amb

privatitzacions accelerades o excessiu
ahinco en reduir la inflació, entre altres
mesures, ha portat a la bancarrota a
certs països.

abc de la globalització,
CRÍTIQUES BÀSIQUES

op
in
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op
in
ió

op
in
ió
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Bufa fort,

Aquest vent

de ponent,

que ens nega la vista

i ens priva de veu

I nosaltres,

Com velers en tempesta,

Seguim obeint

El ball de les ones.

Mariner:

Arria les veles!

Que és l'hora dels rems.

Obre els ulls

Veuràs a l'horitzó,

Com es pon,

roig,

el sol,

espera també

com jo

la llum de l'albada.

Des dels països desenvolupats s'ha insistit
en molta freqüència en la importància dels
mercats lliures. S'ha defensat a ultrança
l'eliminació de tot aranzel, així com de
subvencions injustificades. El problema és
que precisament en aquests països tan
defensors d'una economia lliure, trobem
aranzels així com subvencions en aquells
sectors als que els convé el ser els seus
preus més elevats que els de qualsevol
productor estranger.
Per recordar un cas,
pregunto: ¿hi ha una
agricultura més sub-
vencionada que
l'europea? Per altra
banda, hi ha vegades
que és necessari cert
grau de proteccionisme
en països on encara no
existeix una indústria
nacional en certs
sectors i el seu mercat
intern no està del tot
desenvolupat. Tot i que aquest es un altre
tema. Un problema immens de l'actual
globalització és l'especulació de capitals.
Uns 2000 bilions de dòlars viatgen a diari
a través de les fronteres sense relació al-
guna amb la producció . Aquesta situació
de lliure circulació ha possibilitat diver-
sos atacs especulatius, des de la caiguda
de la lliure anglesa a principis dels noranta

Molt es queda en el tinter.
no s'ha parlat de la
condonació del deute
extern, ni de la supressió
dels paradisos fiscals, ni tan
sols dels problemes socials,
culturals o ecològics que la
globalització suposa.

poesiapoesiapoesiapoesiapoesia

mal vent

Anònima
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VOLS REBRE EL REVOLUCIÓ A CASA?
Retalla aquest cupó i envia�l a:

AV. PORTAL DE L�ÀNGEL, 42 2n
08002 BARCELONA

TELF: 93 3184550/ 93 3188242
FAX: 93 3184835

www.pcc.es/cjc cjc@pcc.es

Vol rebre informació dels nostres actes a casa?

Vols rebre el REVOLUCIÓ a casa?

Vols estar continuament informat amb el Butlletí
Intern o trucades, etc?

Vols lluitar amb nosaltres?

nom:............................cognoms:..........................................

carrer:..........................núm:............pis:..........C.P:................

telf:..............................e-mail:.........................pobl:..............

fins la caiguda de diverses monedes de
l'est asiàtic precedides del baht tailandès
l'any 1997. Aquesta classe de moviments
ha suposat terribles crisis en molts països,
així com preciosos beneficis pels
especuladors.

Molt es queda en el tinter. no s'ha parlat
de la condonació del deute extern, ni de
la supressió dels paradisos fiscals, ni tan

sols dels
p r o b l e m e s
socials, culturals o
ecològics que la
g l o b a l i t z a c i ó
suposa, però es-
pero que de les
c r í t i q u e s
real itzades es
d e d u e i x i n
p o s s i b l e s
solucions a alguns
dels problemes de
la globalització;

¿impostos a les transaccions financeres
internacionals?, ¿transformació de les
institucions econòmiques internacionals?
Potser una resposta afirmativa d'aquestes
qüestions sigui part del camí cap a una
globalització més justa.

Txomin Martino Acha
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Des de fa uns dies estem una mica més
sols. Manuel Vázquez Montalbán ens va
deixar el passat 18 d'octubre, de cop i
volta, quan ningú no s'ho esperava. I així
l'esquerra acomiada a un dels seus
intel·lectuals més brillants i apreciats.

Va néixer a la Barcelona de la postguerra,
al Raval, barri que va influir en el
desenvolupament de la seva tasca artísti-
ca de forma determinant. En els carrers
d'aquesta ciutat, que ell va estimar en vida
i obra, es va convertir en cronista de la
lluita, i , amb el pas dels anys, en articu-
lista dels canvis sociopolítics del país.

El seu compromís antifranquista i la seva
convicció el van dur a militar en el PSUC i,
fins els últims dies de la seva vida, no va
abandonar mai la lluita, convertint-se en
una de les veus, des de la cultura, més
crítiques amb el règim del PP, que Aznar
encapçala.

De Vázquez Montalbán cal destacar el seu
caràcter pol ifacètic. Intel·lectual
d'esquerres, professor, assaigista, perio-
dista, novel·lista, poeta, gran entès en
gastronomia, boig pel futbol i pel Barça.
Precisament aquest ha estat un dels
aspectes pels quals més s'ha respectat
Vázquez Montalbán: per comptar amb una
activitat frenètica, amb multitud de regis-
tres, sempre provocant una resposta de

qui el llegia, no deixant mai indiferent
ningú. En Manolo - com l'anomenava
entranyablement tothom que el coneixia
- era un humanista amb tota la significació
que el terme comporta, un enamorat de
la vida i de la paraula, un bon home.

Els més joves com jo, gairebé no el vam
conèixer. Ens queda el llegat de tota una
vida de construcció de coneixement i de
dedicació a la lluita. Ens queden les seves
paraules plasmades en milers de pàgines,
ens queda la seva ironia, ens queda la
seva mirada tendra i la seva figura d'home
del carrer, la seva memòria, però sobretot
les ganes de continuar treballant per
canviar el món i de seguir el seu exemple
de constància, de no deixar-nos vèncer
mai i de continuar lluitant.

Quan mor un company, sempre ens sentim
una mica més sols...

BREU BIOGRAFIA DE VÁZQUEZ
MONTALBÁN:

Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003)

Estudià filosofia i lletres i periodisme.
Col·laborador habitual en un gran nom-
bre de revistes i a la premsa diària, ha
conreat gairebé tots els gèneres, bé que
l'assaig i la novel·lística constitueixen els
eixos de la seva activitat literària.

MONTALBÁN

Militant i membre del Comitè Central del
PSUC, va desenvolupar una llarga trajectòria
en l'escena política del país, aspecte del seu
pensament que va nodrir de bona manera
la seva tasca intel·lectual.

Els seus assaigs mostren sempre una forta
dosi de contestació a l'ordre establert i un
clar compromís polític amb l'esquerra, tònica
que impregna també la resta de la seva
producció.

D'entre de la seva extensa obra podem des-
tacar: Crónica sentimental de España
(1971), document irònic i nostàlgic de la
postguerra espanyola. Com a novel·lista va
sentir predilecció pel gènere negre i va crear
la figura del detectiu Pepe Carvalho, que li
va aconseguir el Premi Planeta per una de
les seves aventures Los mares del sur. Va
endinsar-se també el món del teatre,
escrivint i veient representats textos propis
a Catalunya i a França. També va escriure
poesia i va publicar alguns llibres d'aquest
gènere en català.

El 1991 li fou atorgat el Premio Nacional de
Narrativa 1991 per la seva novel·la Galíndez,
i l'any 1995 li fou concedit el Premio Nacio-
nal de les lletres espanyoles pel conjunt de
la seva obra.
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sobre la violència de
gènere

Sovint el que entenem, o ens fan
entendre, per violència, es redueix a un
tipus d�agressió física directa, és a dir, a
un acte terrorista, una mutilació, un
assassinat. Però amb aquesta definició
estem obviant altres tipus de violència
igual d�importants.

Per començar amb un exemple que està
a l�ordre del dia: els maltractaments a les
dones ocupa, des de fa alguns anys, bona
part de l�escena pública; se�n parla a les
notícies, als debats de qualsevol medi de
comunicació, forma part dels discursos
polítics... Fins aquí, i sense entrar en
qüest ions més crít iques sobre el
tractament mediàtic de la violència
domèstica, estem contentes i contents
que es generin discursos socials de
rebuig a aquest tipus d�agressió. Però,
darrere d�aquesta, hi ha altres
violències, menys directes i més
abstractes, que cal comentar.

En una societat on el sexisme segueix sent
una de les ideologies més jerarquitzants,
que estructura les relacions socials
fonamentant-se en una desigualtat, cal
fer evidents tots els tipus de violència que
s�exerceixen sobre les dones mitjançant
relacions de poder i de dominació.

En primer lloc,
la violència
simbòlica: és
una forma de
dominació

que s�exerceix sota el consentiment de la
víctima (i és aquest fet el que la fa més
rellevant) i de vegades amb la seva
complicitat; és per això que quan parlem
de dominació i imposició masculines, fem
servir paraules com submissió i
obediència. Les dones estan
alienades simbòlicament,
ja que estan privades
d�una imatge més
enl là del cos i de
l�autoestima de sa-
ber-se humà.
Només cal veure
que en les
c a m p a n y e s
publicitàries dels
medis de
comunicació es pre-
senta la dona com un
objecte de consum: el
nostre cos està a
disponibilitat dels homes,
que, a més, ens persuadeixen
per a participar d�uns
cànons estètics que
oprimeixen la nostra
l l ibertat. Així, ens
carreguen d�estereotips i
complexos que ens condemnen
a es- tar al servei del

pare (que a poc a poc
es va desfent del
que li queda de
�patriarca�), del
marit, de
l�amant o de
l�empresari.

Les guerres i
altres situacions

de conflicte repre-
senten una altra
violència que les
dones pateixen
específicament;
la violació
sexual, la
p r o s t i t u c i ó
forçada, les
màfies que tra-
fiquen amb
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dones, l�esclavitud sexual, l�embaràs
forçat o la terminació forçada de
l�embaràs, són atemptats abominables
contra la vida i la integritat física y
psicològica de les dones. Atemptats que

continuen produint-se amb la
vènia de les institucions que

suposadament han de
vetllar per la justi-
fica i per la pau
social. Però no
pot haver-hi
justícia si les
d o n e s
s e g u e i x e n
sent la
població més
pobra del
planeta.

De tota manera,
no cal anar tan

lluny: la violència
econòmica en els països

més rics ha dut les dones a
suportar la càrrega de la doble jor-
nada laboral, a més dels treballs
precaris als que es veu obligada i
de la dificultat de participar en un
sistema laboral que les discrimina,

les segrega i les exclou.

Per últim, la violència institucional, que té
com a instrument unes lleis que en molts
països suposen la legitimitat de tenir
exclosa la meitat de la població, i en d�altres
impedeixen la llibertat personal i la
capacitat d�elecció de les dones.

Un cop arribat a aquest punt, pot semblar
que això no ha estat més que un llistat de
les desgràcies que pateixen moltes dones;
però aquest �patir� no és ni passiu ni està
a prop de ser-ho, perquè les dones seguim
lluitant contra qualsevol forma de repressió
i de violència, encara que canviïn de for-
ma o de color. Però per això ens calen
instruments de lluita que ens permetin
denunciar i eliminar el sexisme i les seves
nefastes conseqüències. I espero que
aquest ens serveixi per a la reflexió i la
denúncia social.
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