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JosepSerradell (aliasRoman)vaneixeraCanals
(PaísValencià). Ben aviat es trasllada aTortosa
on funda les Joventuts Socialistes el 1932, i al
36 funda les Joventut Socialista Unificada de
Catalunya (JSUC) de Tortosa.
Amb la sublevació feixista de Franco, Serradell
es presenta voluntari per anar a lluitar i és
destinat alFront d�Aragó.Al finalitzar la guerra
s�exilia a França, on és detingut. El 1940 es
traslladaaMèxic, on coneix aMargaridaAbril,
membre del Comitè Executiu de la JSUC i del
Comitè Nacional de la JSU d�Espanya i que
s�acabarà convertint en la seva companya per
més de 60 anys, fins la mort de Margarida, el
passat mes d�agost del 2003.
A l�estiudel1943entraa formarpartdelComitè
Central del Partit Socialista Unificat de
Catalunya (PSUC) i un anymés tard, és enviat a
Catalunya per ajudar a re-organitzar el partit
en l�interior. Ben aviat ha d�assumir la
responsabilitat de direcció a l�interior degut a

les detencions massives per la repressió de la
dictadura contra els comunistes.
Cal destacar que �Roman� (nom de guerra
durant la dictadura) mai va ser detingut per
les forces repressives durant la dictadura
franquista, fet de gran rellevància per a un
alt càrrec del Partit a l�Interior.
Serradell es dedica a la creació i l�extensió del

PSUCen tots els àmbits: universitat,moviment
obrer i veinal, fins la mort de Franco.
Amb la legalització, Roman i margarida Abril
poden per fi fer vida de parella i s�estableixen a

Mataró. Degut a la línia eurocomunista que el
PSUC inicia, Serradell s�aparta de la direcció.
Les desavinencies s�accentuen fins que el 1981,
en el Vè congrés del PSUC s�alinea amb les
postures comunistes i acaba sent expulsat del
PSUC en el mes de novembre del mateix any.
Roman es converteix en un dels artífexs per la
recuperació del Partit Comunista i ànima del
VIè congrés dels Comunistes de Catalunya
d�on neix el Partit dels Comunistes de
Catalunya (PCC).
Roman és des d�aleshores fins la seva mort,
membre del Comité Central del Partit.
En 1995 escriu el seu primer llibre �Clan-
destinos, una historia que no se borrará� i el
1998, el segon i últim llibre �Salida a la
Superfície� en els que recull les seves vivències
en la clandestinitat.
El passat 31 d�octubre de 2004 Roman mor
a Mataró als 88 anys després d�una vida
sencera dedicada a la lluita.

Roman la teva lluita, que és la nostra, no s�atura. La lluita continua. Roman sempre amb nosaltres!
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«Per la pau i la solidaritat, lluitem contra
l�imperialisme i la guerra»
És el lema del 16è Festival Mundial de la
Joventut i els Estudiants, que se celebrarà a
Veneçuela el proper mes d�agost de 2005.
Frase molt adequada per recordar que en
aquests moments en què el sistema neoliberal
mostra el rostre més salvatge i sagnant,
provocant guerres, fam, pobresa i desigualtats
i en què la política internacional es fonamenta
en elmonopolarisme i l�unilateralisme, la lluita
per la pau i contra l�imperialisme esdevenen
elements centrals i estratègics.
En aquest sentit hi ha alguns processos que
estem seguint de molt a prop pel seu interès i
perquè són motiu d�alegria i esperança. Per
una banda els diversos fòrums que a escala
planetària o regional estan qüestionant
obertament l�actual (des)ordremundial, estan
sent unmolt bon espai de trobada i globalització
de lluites , alternatives i propostes. Per l�altra
banda, el procés d�integració i de
transformacions socials que està vivint
Llatinoamèrica són una altra bona notícia que
ens arriba. Després de més de 40 anys
d�admirable resistència del poble cubà, a la
resta de països d�aquell continent, sagnat pel
colonialisme primer, les dictadures militars
després i en aquests darrers anys per les
nefastes receptes neoliberals, s�estan accelerant
els processos nacionals antiimperialistes i de

lluita contra la misèria i les desigualtats. En
especial cal esmentar els triomfs populars
d�Uruguai i de Veneçuela.
Mentrestant, més a prop de casa nostra estem
veient com el procés de construcció europea
segueix avançant condicionat a la dictadura
delmercat i a la lògica del benefici, tal i comho
ha fet fins ara. El nou pas ve caracteritzat per
l�ampliacióde laUnió i pel tractatdeConstitució
europea que consagra unmodel neoliberal, an-
tisocial, bel·licista d�Europa: unaUE fortalesa
i excloent fonamentada només en els estats i no
en les nacions. Nosaltres considerem que si és
necessari avançar cap a una reglamentació po-
lítica de la UE, que serveixi de control
democràtic dels processos econòmics, que
asseguri imillori els drets socials i civils i que en
matèria internacional exerceixi de contrapés a
lapolíticaunilateral i criminal delsEstatsUnits.
Per l�Europa de les persones i els pobles, diem
no a aquesta Constitució Europea
Però el que no cal oblidar és que aquestaEuro-
pa és el reflexe dels governs conservadors i
reaccionaris dels estats que la composen. En
aquest sentit, ens hem de felicitar per haver fet
fora l�extrema dreta del govern espanyol. La
derrota del PP a les passades eleccions
generals, va ser abans que una victòria electo-
ral del PSOE, una victòria social de la
mobilització i de les esquerres. Però no es pot
caure enbalanços triomfalistes: la dreta segueix

estan molt representada en les institucions i
continuaarreladaanivell social, econòmic i cul-
tural. Per això, creiemque és l�hora d�exigir una
segona transició, que trenqui amb l�etapa ante-
rior i que permeti superar els dèficits i
desequilibris polítics, socials, democràtics i
culturals heredats de la dictadura franquista.
Segurament, un dels fets que ha estat
determinant per a la derrota electoral del PP a
l�Estat, ha sigut el canvi de govern aCatalunya.
Comhemdit i sentit jamoltes vegades es tracta
d�unaexperièncianova: perprimer copgovernen
les esquerres a Catalunya i s�ha posat fi a més
de vint anys de règim pujolista. Això, que és
motiu de satisfacció i esperança, no pot suposar
nimoltmenysquees caigui en ladesmobilització
o en una actitud d�autocomplaença. Aquest és
elmoment perquè lamobilització, entesa en un
sentit ampli i profund, s�intensifiqui. Passem
d�una etapa de resistència a una nova
d�ofensiva, i això exigeix un canvi d�estratègia.
És el moment d�incrementar qualitativament
i quantitativa les nostres exigències i les
nostres reivindicacions. Per aconseguir
realitzar-les, i a no facilitar la tasca de la
dreta, no hem d�actuar des de l�oposició fron-
tal, sinó anticipant-nos als esdeveniments
amb propostes que siguin assumides i
defensades per la població des de la
mobilització permanent i estable: entrem, per
tant, en una fase creativa i propositiva.
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- Probablement molta gent del nostre país
no sap què és la (FMJD) y el moviment dels
FestivalsMundiales de la juventud. Podries
explicar-nos-ho en poques paraules?

La FMJD es una federación fundada
en 1945 que enarbola los principios de
la solidaridad internacional, la lucha
contra el imperialismo, la lucha por la
paz y la igualdad social y en contra de
cualquier discriminación, racial, sexista
o de otro tipo. Por tanto, la Federación
no sólo organiza los Festivales Mundia-
les de la Juventud y los Estudiantes,
sino que es un espacio mucho más am-
plio, donde confluye la participación
de las organizaciones del mundo que,
de una forma muy progresista, se re-
únen en encuentros para discutir so-
bre las diferentes políticas de juven-
tud y las perspectivas de la juventud
mundial. Como la Federación tienen
estatus consultivo en la ONU, la
UNESCO y ECOSOC, también tenemos
incidencia en las instituciones inter-
nacionales. -No obstante, los Festiva-
les son la actividad con más proyec-
ción de la Federación... El movimien-
to de los festivales comenzó en 1947
con el primer festival. Ya hemos reali-
zado 15 hasta la fecha. No es sólo un
encuentro político, sino también cul-
tural y de las identidades. Van jóve-
nes de todo el mundo a intercambiar
experiencias y a retroalimentarse en
el trabajo que hay que hacer contra
todas las tendencias políticas que ac-
túan en contra de la autodetermina-

dos estos temas. El Festival tiene que ser
mucho más amplio y por eso en cada país
se está organizando un Comité Nacional
Preparatorio, que deben involucrar a la
mayor cantidad posible de jóvenes en esta
discusión, no sólo a las delegaciones que
participen en el evento. Esto se debe in-
corporar a las agendas del día a día de
las organizaciones: la guerra en Irak, las
intervenciones del gobierno de Israel a
Palestina y la propia situación que viven
hoy los pueblos en África.

MIRIAMMORALES, SECRETÀRIA GENERAL DE LA FEDERACIÓ
MUNDIAL DE JOVENTUTS DEMOCRÀTIQUES (FMJD).

Extracte d�entrevistaExtracte d�entrevistaExtracte d�entrevistaExtracte d�entrevistaExtracte d�entrevista ***** Per Luis Juberías Gutiérrez/ Avant

Durant l�agost de 2005 se celebrarà a Caracas el 16è Festival Mundial de la
Joventut i els Estudiants. Amb motiu del VIIIè Congrés de la CJC-Joventut Comu-
nista de Catalunya, organització membre de la FMJD, vam poder parlar amb la cu-
bana Miriam Morales, actual Secretària General de la Federació i membre de la UJC

(Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba).

ción de los pueblos y la libertad y la
soberanía de cada una de las naciones.
Hoy nos estamos preparando para el 16
Festival que será en Caracas (Venezue-
la) del 5 al 13 de agosto del 2005.

- Per què segueixen vigents els Festivals?

Mira yo creo que no es un hecho casual
que el movimiento de los festivales siga
siendo el punto de confluencia de todos
los jóvenes del mundo. La Federación
tiene la misión histórica de dar conti-
nuidad a los Festivales y especialmente
en estos momentos en que todos los pue-
blos están en la lucha en contra de la
guerra y el terrorismo, a favor de la paz
y contra el imperialismo. En este mo-
mento tan especial en que la correla-
ción de fuerzas también está cambian-
do en cada país, es importante que los
jóvenes tengan un espacio de discusión
política y lleguen a acuerdos y resolu-
ciones concretas en cuanto a los dife-
rentes tipos de acciones que se están lle-
vando en torno a la deuda externa, la
lucha por la autodeterminación, como
Palestina y el Sáhara Occidental...

- La Federació i els Festivals han estat a
l�avantguardia de la lluita per la pau.
¿Podrà fer-se ressò el Festival de Caracas
de tot el moviment que està succeint con-
tra la guerra de l�Iraq?

Al Festival le damos un contenido más
amplio, y es precisamente que no sea el
momento del festival cuando se traten to-
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Cuando hablamos de una guerra no sólo
nos tenemos que hacer la idea de una gue-
rra cuando lanzan una bomba o un misil,
sino la guerra que le hacen a los pueblos
cuando no tienen una salud pública gra-
tuita, cuando no tienen una educación gra-
tuita para los jóvenes y los niños y cuando
los jóvenes no tienen los derechos necesa-
rios para llevar una vida digna.
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La Universitat, en les societats
occidentals contemporànies del nostre
entorn, juga dos papers fonamentals. En
primer lloc és la transmissora de
coneixements científico-
tècnics que seran
desenvolupats en la
pràctica com a profesio-
nal. Així doncs la
Universitat és considera-
da com l�estadi previ a
la incorporació al mon
del treball.

En segon lloc, la
Universitat és l�espai de
confluència de les
tendències de pensament
presents en la societat, i
per tant és en ella on es configuren en
part les nostres maneres de pensar. Així
doncs, quan parlem d�elaboració de
pensament hem de fer-ho des de dues
perspectives: per una banda, el
pensament propiament dit, el seu
contingut. I per altra banda, el com es
transmet aquest pensament o quines son
les formes de pensar, ja que aquestes
influeixen sobre els propis continguts del
pensament.

La interrelació entre aquests dos
paràmetres, la formació professional i la
conformació del pensament, acaben de
configurar la formació humana de la
persona que passa per la Universitat, la
seva manera d�entendre la realitat, la
seva manera de pensar, i la seva mane-
ra de relacionar-se amb la resta de la
societat, tant a nivell individual com a
nivell col·lectiu. La importància d�aquest
fet provoca que les forces dominants a la
societat intentin donar a la Universitat
un paper que beneficii els seus propis

interessos econòmics, polítics i ideològics
que corresponen al pensament únic i al
neoliberalisme imperant. L�últim
exemple és la creació de l�espai europeu

d�ensenyament superior i l�aplicació del
pla de Bolonya que tot i que podria
suposar un canvi positiu en el si de les
formes d�ensenyar, suposa per la manca
de recursos un factor més per al procés
d�elitizatció social de la universitat.

Per altra banda i com a conseqüència
dels interessos de classe explicats, es
potencia un ensenyament acrític i
dogmàtic, separant la formació tècnica
de la formació humana, amb l�argument
fals de la ciència objectiva o de la
neutralitat axiològica. Cap ciència pot
escapar a consideracions morals o

polítiques, i el sol fet d�evitar-les ja
suposa una declaració ideològica.

En resum, les classes dominants utilitzen
laUniversitat per difondre
el seu pensament, i estan
utilitzant els seus recur-
sos i el seu potencial
tècnic i humà en funció
dels seus interessos de
classe.

Enfront d�aquest model,
els i les comunistes
creiem que La
Universitat ha d�estar al
servei de la majoria so-
cial del país, ha d�estar
conectada als problemes

de la majoria de la societat, i ha de ser
útil per solucionar-los. Per tant, la
Universitat ha d�estar íntimament
lligada al teixit social i productiu català
que conforma la majoria del poble.

Així doncs, els i les comunistes creiem
que hem de treballar per a què la
societat civil alternativa que volem cons-
truir estigui dotada dels recursos
humans i tècnics dels que diposa la
Universitat, procurant que la majoria
del poble tingui accès al coneixement
tècnic i racional. La Universitat ha de
fer possible la indepèndencia tècnica i
cultural del pensament d�esquerres, res-
pecte de les classes dominants,
possibilitant l�autoorganització d�un
contrapoder estable, d�una alternativa
real a la societat existent i
profunditzant en l�aspecte cultural,
entenen la cultura com la manera que
tenen les persones d�entendre la realitat
i de relacionar-se amb d�altres subjectes
socials, individuals o col.lectius.

LA NOSTRA UNIVERSITLA NOSTRA UNIVERSITLA NOSTRA UNIVERSITLA NOSTRA UNIVERSITLA NOSTRA UNIVERSITAAAAATTTTT
***** Per Arnau Rovira
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Des dels anys 60, i amb el �Pacto dePunto
Fijo�, la corrupció s�instaurà a Venezue-
la com a forma de gestió pública: l�Estat
veneçolà tot i que molt ric no atén a les
necessitats de la població.

Es va iniciar llavors una època de pro-
testes i repressió amb morts i ferits, es
persegueixen periodistes i es tanquen
mitjans de comunicació, desapareixen
lluitadors populars a mans de la policia
i les presons s�omplen.

Al 1989 el president Carlos Andrés Pérez
llença un paquet demesures econòmiques
de tall neoliberal: augmenta el preu del
transport públic i dels aliments bàsics.
La resposta popular amb protestes al
carrer és immediata, així com la
repressió per part dels cossos policials.
Prop de 3000 veneçolans de les zones
populars, treballadors i estudiants van
ser assassinat, a l�anomenat Caracazo.

El pronunciament militar del tinent co-
ronel Hugo Chávez Frías el 1992 fou
sufocat ràpidament, però l�aparició d�en
Chávez a les televisions cridant a la
deposició de les armes, assumint la
responsabilitat de les accions i realitzant
la promesa de que: �por ahora no ha-
bían podido cumplir sus objetivos pero
vendrían nuevos tiempos�, va donar un
nou impuls a la lluita dels sectors
populars. Per aquests fets Chávez fou
empresonat cosa que, lluny de distanciar-
lo del poble, encara el va unir més a ell.

En sortir de la presó Chávez recorre el
país posant-se en contacte amb
organitzacions i grups, unint-los al seu
voltant. A les eleccions del 1998 es pre-
senten, per una banda, Chávez
encapçalant el Moviment V República,

VENEÇUELAVENEÇUELAVENEÇUELAVENEÇUELAVENEÇUELA::::: GGGGGÈNESISÈNESISÈNESISÈNESISÈNESIS DDDDD�����UNAUNAUNAUNAUNA RRRRREEEEEVOLVOLVOLVOLVOLUCIÓUCIÓUCIÓUCIÓUCIÓ
***** Per Adriana Sabaté

que agrupa bona part dels sectors
progressistes del país, i per l�altra, Sa-
las Römer representant el neoliberalisme.

Tot just guanyades les eleccions, Chávez
anuncia un canvi profund en la
Constitució Nacional i per això convoca
un referèndum, on s�exposa la necessitat
de redactar una nova constitució pel
país. Aquest procés ocupa tot l�any 99 i
es converteix en un instrument per a la
participació i l�emancipació social. Els
que diuen SI ho fan en defensa d�un
projecte nacional on es garanteixi que
la presa de decisions sobre l e s
qüestions d�interès nacional
les prenguin les grans
majories i on s�afirmi la
sobirania popular, inserida en
un projecte d�unitat dels
llatinoamericans com a
contrapunt a la políti-
ca expansionista que
els EUA volen
i m p o s a r
mitjançant de
l�Àrea de Lliure
Comerç amb les
A m è r i q u e s
( A L C A ) .
L�arribada al
poder de

Chávez atura la privatització dels
sectors de la seguretat social i el petroli
i instaura una política de defensa dels
interessos nacionals adreçada a
l�enfortiment de l�OPEP. Aquest element
explica el cop d�Estat de l�Abril del
2002 perpetrat per l�oligarquia
veneçolana. La consciència popular i
el recolzament del govern per part del
sector de les Forces Armades evità
l�enderrocament del govern
democràticament electe d�Hugo Chávez.

Tot i això les hostilitats han continuat,
per exemple, amb la recollida de
signatures per part de l�oposició per con-
vocar un referèndum presidencial
revocatori. El passat 15 d�agost es
celebrà el referèndum, que va posar de
manifest la voluntat de la majoria del
poble veneçolà de continuar donant
suport al procés revolucionari. Aquest
referèndum és un exemple per la resposta
cívica del poble, que va demostrar la
seva determinació de continuar enfortint
aquest procés al relegitimar el seu
president amb un recolzament del 60% i
amb la més gran quota de participació
assolida fins ara a

Veneçuela.
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Probablement abans de fer una
valoració de l�actual «Projecte de
Tractat de Constitució per Europa»
(TCE), cal definir quin és el nostre model
d�Europa, o, el que és el mateix, quin
és el nostre model de societat. En el
nostre cas, es tracta sobretot d�un model
que posi al centre a l�ésser humà i les
seves necessitats i drets individuals i
col.lectius. És per això, que quan ens
trobem davant d�un redactat
elaborat pels actuals governs
conservadors dels estats que
integren la Unió i que es
fonamenta en la doctrina
neoliberal més salvatge,
no hi ha espai més que
pel desacord la crítica i
els retrets.

En efecte, es tracta
d�una Constitució que no
tracta moltes de les
qüestions que per a
nosaltres són prioritàries, o
ho fa d�una manera difusa,
imprecisa i insuficient, - accés
universal a recursos alimentaris
i energètics, educació, sanitat,
treball, habitatge...- i en canvi
defineix molt bé i fins a l�extenuació
les polítiques i valors que defensen una
veritable «dictadura del mercat»:
«economia social de mercat altament
competitiva», es pot llegir en la prime-
ra part (la més edulcorada), mentre en
la tercera, que conté una definició més
precisa de les polítiques i el
funcionament que haurà de tenir la UE,
ja només es parla de «economia de
mercat oberta i de lliure competència».
El que és cert, és que aquest TCE
parteix ja d�un dèficit democràtic: el

CONSTITUCIÓ «GISCARD» EUROPEA:
LA DICTADURA DEL MERCAT

que hi ha hagut en la seva elaboració
que va ser duta a terme exclusivament
per una comissió tancada d�experts que
reproduïa exactament la correlació de
forces polítiques presents a
l�eurocambra: la Convenció. Aquesta
opció, va ser ja un pri-

mer i
determinant pas cap a la manca de
participació popular que, en canvi,
hagués hagut de ser fonamental en un
veritable procés constituent (serveix com
a exemple el cas veneçolà). No és
d�estranyar, doncs, si els resultats han
estat també profundament
antidemocràtics, tant pel que fa al
funcionament de la Unió, relegant a un
pla pràcticament consultiu al

parlament, o reforçant les competències
i la independència decisòria del Banc
Europeu, com pel que es refereix als
mecanismes de possibles reformes
constitucionals, per a les quals és
necessària una doble unanimitat, del
Consell Europeu i de cada Estat; és a
dir la quasi impossibilitat!

Juntament amb la desdemocratit-
zació de les institucions un altre
tret clarament neoliberal que
conté aquesta Constitució és
l�empenta cap al
desmantellament de l�estat
del benestar i la
desregulació del mercat
laboral. Resulta
esperpèntic que es parli
del «Dret a treballar»,
o de la «llibertat de cer-
car una ocupació», en
comptes de defensar el
Dret a un Treball digne i
estable. I és que, l�ordre
de prioritats dels redactors

torna a quedar de manifest,
quan s�aposta per «potenciar

una ma d�obra qualificada, for-
mada i adaptable i mercats laborals

amb capacitat de resposta al canvi
econòmic»: un cop més la vida de les
persones sotmesa a la dictadura del
mercat. El mateix passa pel fa als
serveis socials, dels quals es
responsabilitza als estats, sense marcar
uns mínims i, defensant la seva
liberalització.

Se�ns pretén vendre aquesta Europa
com una alternativa als EUA, però
nosaltres creiem que no es pot fer de
contrapés a les seves polítiques

***** Per Sandro Maccarrone
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imperialistes, reproduint el seu model
de desenvolupament i mantenint cap a
ells una actitud de supeditació en
matèria internacional. Però això és
precisament el que succeix, si es manté
la dependència de l�OTAN, si
s�introdueix el concepte d�intervenció
preventiva i si s�utilitza la lluita contra
el terrorisme per retallar drets civils i
per blindar les fronteres europees. En
canvi, no hi ha cap compromís ferm de
lluita contra la desigualtat insuportable,
contra la misèria dels països depredats
i explotats històricament per part dels
«Estats membres», entre d�altres, cap
referència al deute extern impagable,
cap qüestionament a les directrius del
FMI ni de la OMC. Per n-èssima
vegada, l�únic que compta és el correcte
funcionament del mercat, que permeti
seguir incrementant els capitals,
(sobretot els financers), tot i que s�hagi
de trepitjar els drets de les persones, i
malmetre l�entorn i els recursos

narturals. Com és si no, que ni tan sols
hi ha un anunci de compliment del
compromís de Kyioto?
Aquesta és una Europa que des de
Catalunya no podem fer més que
rebutjar. I més des de la nostra realitat
de nació sense estat que necessita tenir
veu pròpia i directa a la UE i que exigeix
el reconeixement de la seva diversitat
socioeconòmica i cultural, i del seu dret
a l�autodeterminació. Front a això, ens
trobem el rol de garant de la integritat
territorial dels Estats, per part de les
institucions europees, l�absència de
mecanismes de participació directa en
els òrgans de decisió per a Catalunya i,
fins i tot, el no reconeixement del Català
com a llèngua oficial de la Unió.

És per això que hem de dir NO a aquesta
Constitució. I no tolerem que per això
se�ns titlli d�antieuropeïstes i se�ns
assimili a alguns grups reaccionaris.
Sempre hem cregut que el problema cen-

Intel.lectuals -
que durant la
segona post-
guerra mun-
dial es quali-
ficarien amb
el �Sartrià�
adjectiu de
�compromes-
os� defineixen
una actitud

crítica davant la societat a la que
pertanyen, una voluntat d�intervenir en
els assumptes públics de la col.lectivitat,
un compromís cívic i, en definitiva,
polític de ser útils a la seva comunitat
amb les seves armes: la ficció, la poesia,
el periodisme, etc.

Per tot això, després d�un any des de
les seves morts, en veiem amb el deure
de recordar a dos dels intel.lectuals més

compromesos de la literatura catalana
del segle XX: Manuel Vázquez
Montalabán i Miquel Martí Pol.
Vázquez Montalban va dir:
�(...) me gustaria ser recordado a se-
cas, y que después cada cual según su
metabolismo intelectual i sentimental,
adjetive el recuerdo.�
Nosaltres el recordem com un home
indiscutiblement d�esquerres, un
compromès militant antifranquista; com
una veu crítica durant la transició i de
la socialdemocràcia imperant a Espanya,
i amb l�atenció en el �neozapatismo� i
en els moviments denominats,
generalment, �anti-globalització�.

Amb la mateixa intensitat, amb estil
senzill però amb una profunda càrrega
reflexiva i compromesa, la poesia de
Miquel Martí i Pol va incidir en la
valoració de la nostra societat. La seva

obra és molt
important ,
una dimensió
sempre pre-
sent en els
seus llibres:
la d�un ine-
quívoc i clar
compromís
amb el país,
amb el poble,
amb les aspiracions, compartides per
molta gent, d�edificar un poble lliure,
just, digne i solidari.
«Els seus versos son cants d�esperança
per a tots nosaltres:
I el que compta és l�esforç de cada dia
Compartit tenaçment amb els qui
creuen
Que cada gest eixampla l�esperança,
que cap dia no es perd per els qui
lluiten.»

AMB LA FORÇA DE LA PAMB LA FORÇA DE LA PAMB LA FORÇA DE LA PAMB LA FORÇA DE LA PAMB LA FORÇA DE LA PARAULAARAULAARAULAARAULAARAULA

tral que ha tingut fins ara el procés de
construcció europea era la seva manca
de caràcter polític i social, i que només
és regia per factors i interessos econòmics
de classe (del capital, és clar). Per tant
és desitjable una unificació política que
tingui dos eixos fonamentals: en primer
lloc, la democratització màxima del
procés, simplificant i apropant els
processos de decisió als ciutadans i, en
segon lloc, unificant, els drets socials,
civils i laborals, equiparant-los, com a
mínim, als nivells dels països que tenen,
en aquesta matèria unes legislacions més
avançades i progressistes (probablement
els països nòrdics).

Però no és pot pretendre omplir aquests
buits existents, amb un text que de l�únic
del que s�encarrega és de cristal.litzar
l�actualmodel neoliberal. Per això cridem
ben clar: Per l�Europa de les Persones i
dels Pobles: No a laDictadura delMercat,
No a aquesta Constitució Europea!

***** Per DanielaMaccarrone i Estrella Outeda
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Els i les comunistes analitzem que el món que
tenimnoésnimoltmenys elmillormónpossible.
Situeml�arreldelproblema,clarament,en l�ordre
socioeconòmic acutal: el capitalisme, sense pre-
ocupar-se dels danys colaterals que generi. I per
tant, per superar les situacions actuals, no valen
solucions sectorials, sinó canvis en profunditat,
la modificació absoluta del sistema.
El capitalisme imperant, que es troba en la seva
fasemés sagnant, condemna amilers de perso-
nes a la misèria, la fam o la mort. La gran
majoria dels éssers humansno té accés a satisfer
les seves necessitatsmés bàsiques. En la nostra
realitat, el capitalisme es materialitza en
precarietat vital; en la retallada de drets socials
i civils aconseguits amb la lluita dels i les
treballadores durant molts anys, en falta de
democràcia, en el pensament únic, en guerres,
en patriarcat, en la deslocalització de les
empreses, en la provocació d�èxodes
migratoris, en un desenvolupament insoste-
nible, en especulació immobiliària, en
repressió policial, en manipulació mediàtica,
en estigmatització per ser joves...
La llista de conseqüències és llarga, i l�únic
camí per canviar la nostra realitat és oposar-
se al capitalisme. Des de la CJC-Joventut Co-
munista entenem que un altre món és possible
i treballem pel socialisme, com un sistema en
què els mitjans de producció seran propietat
col·lectiva i el desenvolupament, en harmonia
amb la natura, es basarà en la solidaritat i la
cooperació i no en la competitivitat ni en la
lluita de tots contra tots.
Però per poder construir aquest futur hem de
lluitar en la nostra realitat, és a dir, hem
d�incidir en la Catalunya del segle XXI. Una
Catalunya on les polítiques neoliberals dels
diferents governs estatals i autonòmics han
malmès de forma molt considerable les
conquestes socials dels i les treballadores.
Convençuts de que no ens podem quedar amb
els braços creuats, a CJC-Joventut Comunista
elaboremcol·lectivamentestratègiesquedesprés
apliquem per tal d�aconseguir els objectius

exposats anteriorment. El nostre treball està
encaminat cap a la autoorganització dels i les
joves catalans en la lluita pels nostres drets i la
transformació de la nostra realitat quotidiana.
És per això que impulsem i participem en
moviments de joves als instituts, als barris, als
pobles, als llocs de treball i a les universitats.
Pensem que a partir de moviments populars
amplis, participatius i democràtics que lluitin
per problemes concrets els joves aniran,
adquirint consciència de la problemàtica global
que genera aquests problemes: el Capitalisme.
La Catalunya possible, per la que lluitem els i
les joves comunistes té molt a veure amb
aquesta sèrie de propostes:
1)UnpaísENPAUISOLIDARIambels altres
pobles del món. Confrontat a l�armamentisme
i a l�imperialisme: fora de l�OTAN.
2)Un país on es garanteixi la DEMOCRÀCIA
REAL iRADICALon la ciutadania sigui la pro-
tagonista: per un canvi de base en la forma de
fer política, basada en la transparència i la
participació que superi el model sesgat i poc
democràtic que suposa la «democràcia repre-
sentativa».
3)Unpaís on es garanteixi un TREBALLDIG-
NE I ESTABLE PER A TOTHOM: per la
plena ocupació i els drets laborals.
4) Un país on es garanteixi l�ENSENYA-
MENT PÚBLIC, LAIC I GRATUÏT, a tots els
nivells, amb una formació integral i crítica.
5)Unpaís on existeixi una forta empresa públi-
ca que intervingui realment en l�economia en
benefici de lamajoria: per la PLANIFICACIÓ
DEMOCRÀTICA DE L�ECONOMIA i la
millora de les conquestes socials.
6) Un país que faci de la INTERCULTURA-
LITAT un tret identitari i que actuï per a la
inclusió i la plena ciutadania de les persones
immigrades, i que treballi per avançar cap a
un ordre mundial just que no forci a ningú a
deixar la seva terra.
7) Un país RESPECTUÓS AMB EL MEDI,
que aposti per un ús racional dels recursos, pel
desenvolupament d�energies sostenibles i reno-

vables i per un model territorial amb una
xarxa de transports públics, de qualitat i
descentralitzats.
8) Un país on es garanteixi la IGUALTAT
D�OPORTUNITATS REAL, entre HOME i
DONA; que faci front a tota opressió i
discriminació.
9)Un país que pugui decidir quines relacions
vol tenir amb la resta de pobles de l�Estat
Espanyol i d�Europa i que defensi i fomenti la
llèngua i la cultura catalanes. Pel DRET A
L�AUTODETERMINACIÓ.
10) Un país on es recuperin els VALORS
D�ESQUERRES, posant en primer pla la
cooperació i la solidaritat entre les persones i
els pobles, la seva capacitat crítica i creativa
i la no discriminació per raons de gènere, ètnia,
opció sexual o de confessió.
Però la lluita per un altre món no s�acaba a
Catalunya. Necessitem globalitzar les lluites,
unir-les i articular-les senseperdre l�especificitat
de cadascuna d�elles. Apostem de forma ro-
tunda per l�internacionalisme. Perquè la nostra
lluita és una lluita que ve del passat i es dirigeix,
imparable, cap al futur. És la lluita del Che a
Amèrica Llatina, dels republicans a la Guerra
Civil, de la resistència antifranquista, del poble
rus al 1917... I és també la dels zapatistes que
resisteixen, la de molts pobles com el cubà, el
veneçolà o el palestí, la demilers demoviments
socials que creuen que un altremón és possible
i treballen cada dia per construir-lo...
El comunisme no és una ciència exacta, ni un
receptari de fórmulesmàgiques. El comunisme
és abans que res, voluntat d�avançar cap a un
futurmillor, de plena ocupació, de democràcia
real. Una opció de lluita per a que les persones
puguem ser justament això, persones, amb els
drets humans garantits, en una societat
diferent. Als comunistes el que ens diferencia
de la majoria dels ciutadans no són les nostres
aspiracions. És el fet d�estar organitzats per a
aconseguir-les col·lectivament. I aquí és on
resideix la nostra força: la revolució no es ge-
nera espontàniament, la revolució s�organitza.

MANIFEST de la JOVENTUT COMUNISTA *****Resum


