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Si no és ara quan? Si no sóc jo qui?
Es preguntava fa bastants anys
Kipling. I aquesta és la pregunta que
probablement ens estem fent gran part
dels i les joves catalanes. Ens la fem
mentre encara hi ha qui ens considera
apàtics, despreocupats i consumistes i
perquè el moment que estem vivint, ens
convida a ser protagonistes.

Després d�uns anys en què s�han repetit
una i altra vegada, les més absurdes
mentides sobre el final de la història i
la mort de les ideologies, avui la
necessitat de superació del capitalisme
� o si es prefereix de la seva actual
fase neolliberal � és més vigent que
mai. Des dels Fòrums Socials, a Orient
Mitjà, passant per Llatinoamèrica i
arribant a una Europa cada cop més
antisocial , bel · l ic ista i antide-
mocrática, la necessitat de construir un
altre món és proclamada cada dia per
més persones.

Aquí a Catalunya, els i les comunistes
vam apostar fa més d�un any per
aconseguir un canvi d�esquerres en el
govern de la Generalitat que permetés
donar un petit pas en aquest sentit,
superant el model de país que durant
més de vint anys ha edificat la dreta
catalana, sota els interessos de la
burgesia. Aquesta aposta va veure una
recompensa en l�Acord del Tinell � que
no ens cansarem de reivindicar � i en
l�entrada de forces d�esquerres a les
institucions catalanes que havia de po-
sar fi al que s�havia convertit ja en un
veritable règim.

Des del nostre VIIIè Congrés, que vam
celebrar a l�octubre de l�any passat,
venim situant l�estratègia per aquest
nou període en la mobilització activa i
constant, entre d�altres coses, per
recolzar una acció de govern el més
progressista possible i perquè l�Acord
del Tinell no acabi sent paper mullat.

Ara, passats els mesos i a la llum dels
darrers esdeveniments aquests
objectius romanen més vigents que mai.
En efecte, per una banda, el
referèndum sobre la Constitució Euro-
pea ha estat una mostra de que les
pràctiques autoritàries i la fidelitat a
la doctrina neolliberal segueixen estan
presents al govern català. Aquest
període referendari, ens ha mostrat
també, que probablement no hem estat
capaços de mobilitzar amb la mateixa
intensitat i implicant a sectors tan di-
versos de gent, com ens havia
acostumat l�etapa anterior i aquests són
fets que cal corregir aviat.

Per altra banda, els fets del Carmel, i
la gest ió que se n�està fent des
d�instàncies governamentals, indiquen
que encara estem lluny de que
s�anteposin les necessitats de la
ciutadania als interessos partidistes i
personals i que encara manca avançar
molt en transparència i en democràcia.

És per això, que cal desplegar
l�estratègia que esmentàvem més adalt,
i cada cop és més urgent fer-ho. Es per
això i perquè no podem repetir errors
del passat, veient, impassibles, com la
Catalunya jove i popular es
desorganitza. I també perquè per a
nosaltres l�actual situació política no
és un punt d�arribada, sinó una para-
da en un procés que ens ha de portar a
la nostra total emancipació com a
joves, com a trebal ladors i
treballadores i com a poble. I per a
això l�organització de la joventut ca-
talana és una peça clau.

Per això: �es busquen joves per cons-
truir un altre món�. Et convidem a que
aportis la teva força, el teu entusias-
me i la teva intel · l igència,
organitzant-te i l lui tant amb la
Joventut Comunista.
Si no és ara quan? Si no ets tú qui?
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El desembre de 2003, després d�unes
eleccions amb un resultat confús i obert,
les forces de l�esquerra catalana es van
posar d�acord per governar plegades.
Aquest acord, materialitzat en un extens
programa de govern baptejat com a «Pacte
del Tinell», posava fi a 23 anys de govern
de Convergència i Unió i encetava un nou
període polític ple d�interrogants. El nou
govern «catalanista i d�esquerres» es
proposava una ambiciós programa de re-
formes socials, alhora que es comprometia
a fer tot el possible per millorar
l�autogovern.

El regnat del nacionalisme conservador,
sempre preocupat a adquirir unes
competències que després restaven
desateses, desapareixia per donar pas a
una versió actualitzada del Front
d�Esquerres. En les declaracions de les
primeres setmanes, abundaven les
referències a l�objectiu d�elevar la
consciència nacional de les classes
populars a través de l�associació entre país
i benestar social. Tot un canvi d�època.
Un canvi tan radical mereixia que la
present legislatura es presentés com a
constituent i es comencés a redactar un
nou Estatut per a una nova Catalunya.

Després d�un any de govern, però, aquestes
expectatives s�han reduït substancialment.
No deixa de ser inquietant que la patro-
nal catalana es trobi tan còmode amb el
nou govern, mentre que algú tan poc
sospitós d�esquerranisme intransigent com
Joan Coscubiela s�hagi queixat de
«continuisme». Davant d�aquesta
situació, un té dret a preguntar-se si un
any de govern �tripartit� (nom inexacte,
però molt popularitzat) ha servit per a al-
guna cosa. No estarem, es pregunten els
més escèptics, davant un simple canvi de
carteres per fer la política de sempre?

Malauradament, els esdeveniments

Un any d�esperances i decepcions
EL GOVERN CATALANISTA I D�ESQUERRES

negatius del nou govern, aquells que han
provocat desprestigi i han rebaixat espe-
rances, són més cridaners i mediàtics que
les reformes que s�han posat en marxa. La
«nova manera de fer política» que havia
promès el nou govern no s�ha deixat veure
en afers tan lamentables com l�aprovació
del Túnel de Bracons, el grotesc espectacle
del Fòrum de les Cultures o la política in-
formativa del drama del Carmel. Tampoc
es pot dir, des d�una perspectiva d�esquerra
transformadora, que les deslocalitzacions
s�hagin afrontat de la millor manera
possible. El canvi en la política cultural es
limita a augmentar-ne el pressupost, sense
que es noti cap modificació perceptible en
objectius nimètodes. Ara per ara, la sanitat
i l�educació públiques continuen gairebé
en el mateix estat de deixadesa a què van
ser condemnades pels governs convergents...

Encara que la ciutadania tingui motius
per a la decepció, també tenim notícies
que ens indiquen que la participació de
l�esquerra transformadora en el si del
govern no ha estat en va. El Parlament
va aprovar la Iniciativa Legislativa Po-
pular sobre la creació d�una extensa
xarxa pública d�escoles-bressol capaç de
satisfer les necessitats actuals. Aquest any
s�ha obert una convocatòria de 3.680
places per a mestres i professors
d�ensenyament no universitari.

El Pla d�Habitatge del nou govern és una
autèntica i àmplia resposta al repte de ga-
rantir el dret a l�habitatge. Catalunya era
portada fa dues setmanes al diari francès
«Le Monde» per la iniciativa sanitària de
vendre marihuana a les farmàcies. El
projecte delMemorial Democràtic, dedicat
a la recuperació de la memòria històrica,
és ja una realitat en marxa que tindrà una
gran transcendència a l�hora de dignifi-
car el passat republicà i antifeixista del
nostre país. Aquestes actuacions, entre
moltes altres que tampoc són capaces de

generar grans titulars, eren impensables
quan el Parlament estava dominat per la
majoria conservadora CiU-PP.

La creació del nou govern ha canviat
l�escenari polític de Catalunya, però els
debats que acaparen més titulars encara
són els que tenen relació amb el conflicte
identitari. Encara es parla més de
seleccions d�hoquei que de llistes d�espera
als hospitals. Cal reconèixer a Esquerra
Republicana de Catalunya la traça que
tenen a l�hora de posar certs temes sobre la
taula, de tensionar les relacions amb el PSC
a través d�amenaces de ruptura i
d�exhibicions de principis. Per contra, ni
ICV ni EUiA no han problematitzat gaire
la relació amb els socis, amb la conseqüent
pèrdua de visibilitat política.

Per a l�esquerra transformadora, la situació
és complicada. D�una banda, cal ser
conscients de la correlació de forces. Estar
al govern no vol dir tenir el poder. A més,
ICV-EUiA és el soci petit de la coalició
governamental. Si analitzem concretament
el paper d�EUiA, ja es pot parlar d�una
participaciómerament testimonial. Ara bé,
això no vol dir que no hi hagi res a fer. Tot
el contrari. Elsmoviments socials del nostre
país tenen dret a reivindicarmoltesmillores
que es troben reflectides en el Pacte del
Tinell. El pacte de govern ha de ser una
constant font de referència fins que se
n�esgoti tot el contingut reformista.

Si el govern romanceja a l�hora d�aplicar-
lo, és necessari que algú li cridi l�atenció,
amb tots els riscos que això pugui compor-
tar. Transformar les aspiracions populars
de canvi en conquestes fetes realitat és el
paper que li toca aEUiA. Per a l�assoliment
d�aquest objectiu tan ambiciós el moment
actual implica molt més esforç que no pas
en el passat. I tambémés possibilitats d�èxit.

***** Andreu EspasaEl desembre de 2003, després d�unes eleccions amb unEl desembre de 2003, després d�unes eleccions amb unEl desembre de 2003, després d�unes eleccions amb unEl desembre de 2003, després d�unes eleccions amb unEl desembre de 2003, després d�unes eleccions amb un
resultat confús i obert, les forces de l�esquerra catalana esresultat confús i obert, les forces de l�esquerra catalana esresultat confús i obert, les forces de l�esquerra catalana esresultat confús i obert, les forces de l�esquerra catalana esresultat confús i obert, les forces de l�esquerra catalana es
van posar d�acord per governar plegades.van posar d�acord per governar plegades.van posar d�acord per governar plegades.van posar d�acord per governar plegades.van posar d�acord per governar plegades.

...........................................................................

* és llicenciat en filologia catalana, membre i
responsable de la Veu Alternativa d’EUIA.
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El 13 de gener del 2005 va néixer alMuseu
d�Història de Catalunya la Confederació per
a la Memòria Històrica de Catalunya. El
Moviment Associatiu aplegat entorn a la
recuperació i manteniment de la memòria
històrica democràtica (MH) també pretén
transferir els valors de la lluita per la
democràcia durant el franquisme a
l�actualitat i en el futur proper, de forma
que serveixi d�experiència perquè davant
de situacions d�involució i de perill per el
manteniment i desenvolupament democràtic
de la societat, la ciutadania disposi
d�experiència per poder reaccionar i
defensar l�Estat democràtic.

També perquè serveixi de motivació i
incentiu per l�avenç en l�autotransformació
progressiva de la nostra societat en el sentit
de que els valors, sorgits de les noves
necessitats, es transformin en drets
reconeguts.

Està formada de moment per entitats com
l�Associació per la Memòria Històrica dels
treballadors de SEAT, l�Associació Pro
Memorial als Immolats,l�AssociacióPont de
la Llibertat de l�Hospitalet de
Llobregat,l�Associació de Terrassa per la
III República,l�Associació d�Estudiants
Progressistes (AEP), l�Associació
d�Exinternats del Franquisme, l�Associació
Museu del Vent, l�Associació Cultural de
Joves Comunistes, la Comissió de treball
pel Museu de l�Exili Mundial, la Federació
d�Associacions Democràtiques de la Gent
Gran, la Fundació Pere Ardiaca, les Dones
del 36, la Fundació PrivadaNousHoritzons
i La Gavilla Verde, i, com no podia ser
d�altra manera els Col·lectius de Joves
Comunistes-CJC.

La Confederació té com a objectiu anar
sumant ,dia rere dia,a totes les entitats
que directa o indirectament treballen en
la recuperació de la memòria històrica
del nostre país.

Fundació de la Confederació per a la
MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA.

La MH del període del franquisme i la
lluita antifranquista és multiforme i es
produeix en tot el territori de Catalunya
amb una gran component local. Així, quan
es va produir el cop d�estat del 19 de juliol
del 36 a Catalunya el poble va tenir que
defensar la legalitat republicana en cada
poble i comarca, organitzant aquesta de-

fensa i la posterior reorganització de la vida
pública, començant per la seguretat i
l�economia, ja que els primers mesos va
haver un buit de l�ordre públic i de recur-
sos castrenses. �Des del 20 de juliol el po-
der estava en el carrer. Apareixen comitès
de barri, locals, comarcals, cadascú es
sobirà en el territori que controla� (Pierre
Vilar, 1987). Però molt aviat i en les
condicions excepcionals de la guerra es
vàrem reorganitzar les condicions
econòmiques i socials mitjançant fórmules
innovadores tant per part de la Generalitat
com dels sindicats i en general de totes les
institucions catalanes republicanes. Més
tard, perduda la guerra, la lluita

antifranquista es va desenvolupar en innu-
merables escenaris, dins i fora de
Catalunya, en presons, barris, fàbriques,
Universitats, a nivell rural o urbà, en pobles,
ciutats, en l�àmbit cultural, social, etc., en
mil històries, la major part encara
desconegudes.

Mentre va durar el silenci oficial, en gran
part conseqüència no desitjable de la
transició, l�exigència de la ciutadania,
especialment dels protagonistes de la lluita
antifranquista i dels seus descendents, es
va anar manifestant a nivells locals i molt
diversificats, fragmentadament, de fet, com
va ser la lluita antifranquista.

D�ací ve l�heterogeni de l�associacionisme
de la recuperació de la MH: els immolats,
expressos, fills i filles de republicans,
guerrillers, exinternats, moviment obrer,
sacerdots progressistes, etc., etc., i dels llocs
comBarcelona, Terrassa,Granollers, Tolosa,
Perpinyà, Hospitalet, Cornellà, La
Jonquera, Corbera d�Ebre, Gandesa,
Girona, etc., etc. Penosament, però cada
vegada amb més força, entusiasme i
coherència van sorgint noves associacions
que, junt amb les ja existents, investiguen,
recuperen la seva MH, amb moltes
dificultats, amb els seus propis i limitats
recursos i ja durant l�últim decenni recla-
men la creació d�un memorial per part de
les Institucions públiques.

Memorial en el què les entitats volem que
es senti la veu dels seus protagonistes, homes
i dones que no van dubtar a jugar-se la
vida per la llibertat i la democràcia, i volem
també que els i les joves participin
directament en aquest procés obert i
participatiu de recuperació de la nostra
història perquè tenim molt clar que només
coneixent el nostre passat podem construir
el nostre futur.

El 13 de gener del 2005 va néixer al Museu d�Història de
Catalunya la Confederació per a la Memòria
Històrica de Catalunya.

........................................................

* és Vicesecretari de la Confederació per a la
Mememòria Històrica i Democràtica de Catalunya.

***** Quim Cornelles



març 2005març 2005març 2005març 2005març 2005

55555

Ara més que mai en plena campanya
d�hivern, la nostra província s�omple
de gent forànea amb ganes de passar
uns dies a la neu gaudint d�aquest
esport tan elitista com és l�esquí.

Doncs bé, la gent de la plana veiem
com l�increment de gent sols afecta a
les pistes d�esqui i veiem que cada
vegada l�alt Pirineu s�allunya més de
la realitat d�una provincia, a on hi ha
les dos cares de la moneda. Mentre que
les pistes d�esqui tenen un gran
assortiment de serveis i recursos de tota
mena als de riu avall l�únic que ens
arriva es la factura de moltes de les
despeses i l�aigua ja entervolada.

No és que no ens sentim orgullosos de
tenir un patrimoni natural tan
important com són els Pirineus i tots
els seus encants, sinó que veiem amb
frustració com cada vegada més les
ansies pels diner del turisme de la neu
omple les valls que abans eren verges
de segones residències, de complexos
hotelers i d�una allau de turistes
adinerats que priven a la gent de tota
la vida d�aquelles contrades a viure en
harmonia i impedeix a la majoria de
la ciutadania accedir-hi.

Un dels casos més flagrants i amb més
repercusió és el de la febre
expansionista de Baqueira Beret S.A la
qual porta explotant des del 1964 un
total de 1000ha amb un domini
equivalent de 90km i 54 de pistes d�esquí
i amb tot i això encara vol aconseguir
més domini predador sobre el territori,
expoliant un dels pocs paratges verges
únics en el nostre país com és el de la
vall d�Arreu.

Aquesta vall, una de les més singulars
del nostre territori, a on i coaviten
diverses especies protegides es troba a

la vessant sud del sector central dels
Pirineus, amb una extensió de 2000ha
que van des dels 1.200 als 2.500m
d�alçada de vall alpina on estan tots
els hàbitats i pisos de vegetació propis
dels Pirineus.

Doncs bé, aquesta vall degut a les seves
peculiaritats ambientals al 1992 ja
s� inclou al (PEIN) Plà d�Espais
d�Interes Natural de Catalunya el qual
reconeix a la vall de gran interés na-
cional per la seva localització enmig
d�altres espais protegits com el Parc
Nacional d�Aigües Tortes (únic parc
Nacional de Catalunya) i fent de la vall
un corredor biólogic únic que conecta
el Parc Nacional amb el sector nord
dels Pirineus francesos.

Fins llavors ningú dubtava del seu gran
paper ambiental fins i tot al 1996 és
inclosa en la proposta catalana de la
Xarxa Natura 2000, instrument més
important d�aplicació en tot el territori
de la Unió Europea per la conservació
dels hàbitats , les espècies i la
biodiversitat.

Llavors encara ens crèiem que la vall
seria respectada com a tal fins que al
1998 Baqueira Beret projecta la seva
ampliació, cosa que suposarà el total de
40.000m2 destinats a apartaments i
hotels, 1300ha d�espais protegits, 14
telecadires i 17 pistes d�esquí tot en el
bell mig de la vall cosa que gràcies a la
pressió social va ser rebutjada .

Però bé, Baqueira Beret S.A no es
rendeix i porta una segona proposta
amb una petita reducció de terreny però
amb una gran repercursió per la vall,
cosa que no veu l�administració, i
l�aprova favorablement el maig del
2002 i així li dona el vist i blau i
exclou a la vall, després de 6 anys

d�incloure-la al projecte de la Xarxa
Naura anàlogament al llac Garrabea
per tal de que el complexe es pugi
abastir d�aigua.

I així veiem com el capital és més fort
que tot un patrimoni ecologic de gran
valor per el nostre país cuan es tracta
d�un reconeixement public.

I ara a l�actualitat l�unic que queda
pendent per poder fer hi front seria el
supòsit de la nova administració de
Medi Ambient no exclogués a aquesta
zona de la Xarxa Natura 2000 per així
frenar les ansies expansionistes de
Baqueira, que ja sigui dit de pas és el
lloc predilecte per les seves Majestats
per practicar l�esquí: a sobre que li
paguem les vacances, patrocinen a una
entitat que agredeix al medi.

Que no ens diguin després que ens fal-
ten motius per ser republicans!

Salvem les VSalvem les VSalvem les VSalvem les VSalvem les Valls!alls!alls!alls!alls! * Àlex Madueño Naranjo



marçmarçmarçmarçmarç 20020020020020055555

66666

S�acosta el 8 de març, Dia Internacio-
nal de la Dona Treballadora, data
assenyalada i destacada dins la lluita
feminista. Un dia com tants d�altres en
què la dona fou víctima del patriacat i
del capitalisme. Des del Col·lectiu per
la Dona Jove Gioconda Belli ens
plantegem quin camí ha de prendre el
feminisme en l´actualitat. És el moment
de mirar enrera per poder seguir
avançant.

Per això hem entrevistat a tres dones
feministes de diferents generacions que
ens han donat la seva perspectiva so-
bre el feminisme: passat, present i futur.

La Rosa Bofill (Responsable de la
Comissió per l�alliberament de la Dona
Lina Odena del PCC) ens ha dit que per
ella el feminisme �seria un (...) seguit
de moviments socials que treballen per
l´alliberació de la dona o de les dones.
(...) però de fet, el femisme inclouria
tots els moviments des d´on les dones,
des de diferents punts de partida,
diferents realitats i diferents situacions
concretes estan treballant cap a una
societat més igualitària quant a drets i
possibilitats de les dones� .

L�Esther Díez (Ex-secretaria General
dels CJC � Joventut Comunista i
actualment all iberada tècnica de
l�Associació Catalana per la Pau) enten
el feminisme com a �(...) un moviment
social, un moviment de dones que in-
tenta reivindicar de diferents maneres
la igualtat home i dona. (. . .)El
feminisme és una cosa molt àmplia. (...)
el feminisme agrupa aquesta lluita de
les dones per una igualtat social, polí-
tica, econòmica, etc...�

L�Alba González (Membre del Seminari
Interdisciplinari d�Estudis de Gènere
de la UB i membre del Col·lectiu per a

tétététété vigènciavigènciavigènciavigènciavigència elelelelel feminismefeminismefeminismefeminismefeminisme(s) a l�actualitat?(s) a l�actualitat?(s) a l�actualitat?(s) a l�actualitat?(s) a l�actualitat?
la Dona Jove Gioconda Belli dels CJC)
creu que �el feminisme és una manera
crítica de mirar el món. És veure les
coses des d�una perspectiva de gènere.
I dic crítica, per què aquesta mirada
ens permet prendre consciència de la
pervivència del sistema patriarcal com
a base estructural de la nostra societat�
.

Però el Feminisme no és un moviment
actual, ja té molta història a les
esquenes i què hem aconseguit?

Totes elles valoren molt positivament les
grans conquestes de la lluita feminista
i la feina feta i recorden totes aquelles
dones que al llarg de la història
han contribuit a cons-
truir el camí
cap a la
igualtat: �hi
ha molts països
en que les lleis
ja no poden ser
un impediment�
(Rosa), �hi ha
certes coses que ja
no s�admeten a la
vida de les dones�
(Esther), �felicito a
totes les que ens han
permès ser on som� (Alba).

Vivim en una societat
aparentment igualitària, en la
societat del �políticament
correcte�, en la igualtat legal,...
Des d�aquesta perspectiva es
promou l�idea que la qüestió del
gènere ja està gairebé superada i
que ara el que cal, és resoldre petits
matisos. Però per a nosaltres és evident
que això no és així.

Com diu l�Alba, � ara ens trobem en un
moment difícil a causa de la il·lusió
d�igualtat. Però si mor una dona cada

quatre dies en mans de la seva parella
o ex-parella, si un percentatge elevat
de dones cobren menys que els homes
en el mateix lloc de treball, si la
publicitat ens segueix enviant missatges
de dona objecte en la versió més mo-
derna de dona màquina (mare, bona
esposa, seductora, sempre jove, amb una
feina ben qualificada, amb idiomes, que
s�aixeca a les 8 per anar al gimnàs,
etc)�.

Per la seva part, la Rosa també creu
que la igualtat legal encara no és un
fet palpable i diu: �Hi ha molts països
en què les lleis ja no poden ser un
impediment. El fet que les dones puguin
votar, ser elegides, no tinguin cap
impediment legal per accedir a
qualsevol lloc de treball...Tot això són
avenços. Ara, falta que aquest avenços

sobre el paper tinguin
una correspondència

en la realitat.

És l´anomenat
�sostre de
vidre�. A
m o l t e s
s o c i e t a t s ,
teòricament
democràtiques,
hi ha el
sostre de
vidre que
i m p e d e i x
allò que les
lleis no
impedeixen�. I
l�Esther també
ho creu i diu:�jo
crec,que hi ha
moltes coses que
s�han canviar,
perquè només pels ca-
sos que surten de
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violència de gènere, són moltes dones
joves que estan morint a mans de
companys o ex companys. Llavors està
claríssim que hi ha un problema no
resolt de desigualtat entre gèneres�.

Davant d�aquest pensament hegemònic,
el d�allò políticament correcte, ens
veiem amb la necessitat de qüestionar-
nos quin paper té el(s) feminisme(s) en
l�actualitat, en el moment en què vivim.
L�Alba ho té molt clar, �crec que queda
molt per fer�.

L�Esther parla sobretot de diàleg i
consens entre dones, �jo crec en no
baixar la guàrdia. Analitzar la societat
en cada moment, canvis sociològics,
que no pot ser que anem amb el discurs
de fa uns anys, perquè hi ha coses que
continuen sent vigents però potser es
manifesten de manera diferent. I crec
que cal molt de diàleg entre els
diferents sectors de dones, el que
deia abans, sinó a vegades sembla
que hi ha un discurs molt
monolític. I això pot ser que doni
que hi hagi dones que no es
senten implicades�.

Per la Rosa l�important és no atu-
rar-se i sobretot fer front a les idees
que la dreta està convertint en
pensament dominant i creu que: �Els
feminismes, com tots els moviments
socials, tenen molts alts i baixos.
Tenen els seus moments
d�expansió, els seus moments
d�aturada... El que és cert és
que des de fa un temps hi ha
un avenç molt gran dels
pensament de la dreta i
aleshores tot el que sigui progrés
costa més de tirar endavant.
Evidentment hi ha guanys històrics
del feminisme que ja son impossibles
de tirar enrere.

El que passa amb el feminisme com en
tots els moviments d�alliberació, tots el
moviments socials...a la que t�atures fas
marxa enrere. I per tant el que mai pots
fer és aturar; i empenyent,empenyent,
mica en mica podem desprendre�ns de
la paret que tenim al davant. Però ara

estem en un moment en què el pensament
de la dreta és hegemònic; i per tant, és
més difícil�.

Davant d�aquesta perspectiva de futur
sobre el feminisme, sorgeix una de les
qüestions més oblidades, però molt
important a l�hora de construir la
vertadera igualtat. La qüestió és el
paper que els homes tenen en la lluita
feminista.

Aquest, és un dels aspectes més
desconeguts del camí cap a la igualtat,
un dels menys tractats en les teories
feministes, però no per això s�ha
d�ignorar. No podem oblidar que els
homes representen el 50% de la
humanitat i, a més, el canvi que re-
presenta en la societat la igualtat en-
tre sexes

afectarà tant a les
dones com als

homes.

L e s opinions de les
entrevistades en aquest cas van per
diferents camins, encara que cap
d�el les exclou als homes de la
transformació social. �Cal un nou pacte
entre homes i dones. Un nou pacte social,
de convivència,...en què els homes
realment puguin ser responsables de la
seva part de la feina de supervivència, de

la feina de la cura de les persones. En
definitiva, són aspectes de la vida que
enriqueixen molt. I d�aquesta manera les
dones puguin formar part de la vida pú-
blica, del món laboral remunerat, de la
vida associativa, política, ... sense tantes
renúncies� (Rosa).

Jo crec que en aquest procés d�igualtat
els homes han de fer els seu procés també
i crec que molts cops el feminisme s�ha
enfrontat als homes i jo crec que és un
procés de diàleg.(...). Crec que han de
fer el seu procés de descobrir per ser per-
sones, indiferentment del sexe que
tinguem hem de ser persones més lliures,
més creatives, més ciutadanes. Han de
fer el seu procés, però amb un procés de
diàleg amb les dones (...). Jo crec que
aquest diàleg també reduiria la tensió,
perquè en els temes de gènere hi ha

molta tensió entre homes i dones en
l�àmbit privat, i crec que és una
de les causes de violència de
gènere (Esther).

L�home en el feminisme
...tal i com jo entenc el
feminisme, ells hi tenen
cabuda perfectament.
Alguns (pocs) s�hi de-
claren, altres creuen
que és incompatible
amb ser homes i
d�altres...bé, no s�ho
plantegen.Ai...quines
mancances té
l�educació (Alba).

Vist el que hem vist, què
responem davant la pregun-

ta que ens sobre la vigència
del feminisme? Per les

entrevistades no hi ha dubte, el
feminisme és més vigent que mai, tot i

que les barreres que s�oposen a la
igualtat entre sexes siguin més subtils
que les de fa trenta anys, encara que
existeixi una igualtat legal entre homes
i dones, etc...

Per nosaltres, les dones del col·lectiu
Gioconda Belli, és evident que el feminisme
ha de continuar la seva lluita per tal arri-
bar al moment on no calgui parlar d�homes
i dones, sinó senzillament de persones.

...............................................................................

* escrit pel col.lectiu de la la Dona Jove de la
CJC- Joventut Comunista, Gioconda Belli.
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ElElElElEl gran somnigran somnigran somnigran somnigran somni d�Amèrica Llatinad�Amèrica Llatinad�Amèrica Llatinad�Amèrica Llatinad�Amèrica Llatina
Els tres grans símbols de l�Amèrica
Llatina són tres grans persones que van
viure i van morir ja fa uns quants anys:
Simón Bolívar, José Martí i el famós Che
Guevara. Totes tres van tenir un gran
somni: una gran pàtria americana on tots
els llatinoamericans hi tindrien cabuda,
ja fossin descendents dels colonitzadors,
descendents d�esclaus o indígenes. Una
gran Amèrica unida on els drets socials
de les persones i dels pobles estarien
garantits, i una gran nació sobirana,
independent i en pau.

Aquesta situació, avui en dia, enca-
ra no s�ha donat. Després d�anys de
colonització i després de molts anys
de dictadures, governs de dretes i
neoliberals, sembla ser que a poc a
poc, l�Amèrica Llatina somniada
comença a despertar. És un desper-
tar continental que aixeca esperan-
ces de justícia, igualtat i llibertat,
que s�estén des de Mèxic fins a
l�Argentina, i que repeteix les
paraules que en el seu dia Simón
Bolívar va pronunciar: �per
nosaltres la pàtria és Amèrica�,

Abans Cuba estava sola. Era una
estrella que brillava en mig del mar
i que intentava sobreviure cada dia
a un dia més, a un país que la volia
apagar: els EE.UU. Els EE.UU són
un país que ha condicionat la vida
d�Amèrica Llatina des de fa ja molts
anys i sense la seva presència no
s�entendria el que Amèrica està
vivint actualment. Durant molts anys
s�han dedicat a demanar la democràcia
a països com Cuba, Panamà o Nicara-
gua, però al llarg d�aquest segle Amèrica
Llatina ha estat envaïda més de 100
vegades pels EE.UU. amb total
impunitat, en nom de la democràcia i la
llibertat per imposar dictadures militars
o governs neoliberals.

Aquest gran despertar continental que
està vivint Amèrica Llatina és bastant
difícil de resumir, però hi ha tres països
que en són un bon exemple: la Veneçuela
Bolivariana, l�Uruguai i Brasil, que amb
les seves noves polítiques acompanyen a
Cuba en la seva lluita contra el
neoliberalisme.

La Veneçuela Bolivariana, amb el govern
de Hugo Chávez, està ensenyant al món

que ha trobat una fórmula per fer front
al neoliberalisme: fent servir la font de
diners del capitalisme, el petroli, està
finançant projectes de caràcter social pels
seus habitants així com està construint
un país més just, un país on tots els seus
habitants puguin portar una vida digne.
A més a més, tots aquests reptes s�estan
portant a terme recolzats per una de les

constitucions més progressistes del món.
Una mica més al sud tenim l�Uruguai,
un país que s�acostumava a anomenar la
Suïssa d�Amèrica, on hi havia pobres però
no misèria. Però ja fa uns anys que a
conseqüència d�una política de dretes
s�havia convertit en un país pobre i sense
feina per tothom. Aquest any però, les
últimes eleccions presidencials les va
guanyar el partit polític �Encuentro Pro-
gresista Frente Amplio NuevaMayoría�,

un partit format per la majoria de
moviments d�esquerres: comunistes,
socialistes, o senzillament
progressistes, així com els antics
guerrillers Tupamaros.

Un partit que ha aconseguit la
unitat en la diversitat de l�esquerra
i que pretén construir un Uruguai
millor. La victòria de Lula al Bra-
sil va ser un símbol de que les coses
estaven canviant a Amèrica Llatina.
Després de que el PT portés molts
anys governant la tant de moda
ciutat de Porto Alegre i posant en
boca de tothom la paraula
�pressupostos participatius�, va
arribar al govern de Brasil, una fita
a la història de la emancipació po-
pular dels pobles. Tot i així les co-
ses no estan sortint del tot bé a Bra-
sil, i en general van molt a poc a
poc a tot el continent, però ningú
ha dit que posar fi al malson del
neoliberalisme sigui un camí fàcil.

Així doncs, Cuba ja no està sola,
però hem de pensar que si Cuba ha estat
capaç de resistit 46 anys al bloqueig i a
les agressions de l�imperialisme nord-
americà, quins són els obstacles que
impediran que altres països puguin
aconseguir el que Cuba ha aconseguit?.

Amèrica Llatina s�està despertant després
de molts anys, i poc a poc els països van

***** Bet Herrera
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Convoquem als i les joves catalanes a
unir somnis i combats... Caracas serà
l�escenari i el Festival Mundial de la
Joventut i els Estudiants (FMJE) l�espai
de trobada. El FMJE tindrà lloc
entre el 7 i el 15 d�agost a Veneçuela.
S�espera que aproximadament es
desplacin uns 15000 joves de tot el món.
Estudiants, treballadores, homes i do-
nes de l�esquerra mundial que tenen en
els seus itineraris de vida política, i per-
sonal, una parada al Carib per cons-
truir un altre món.

El FMJE és un espai de confluència
per posar en comú els anàlisis sobre la
situació de la joventut que aporta cada
Comitè Nacional, un espai per compar-
tir les experiències de treball quotidià,
un espai per expressar les inquietuds -

en totes les esferes de la paraula- que
com a dones i homes joves sentim, un
espai també per aprendre d�altres
realitats culturals, altres llengües,
altres danses...

En definitiva, un moment per seure i
mirar-nos en els ulls dels companys que
treballen com nosaltres, per construir
un altre món. Catalunya participa al
FMJE amb el seu propi Comitè Nacio-
nal Preparatori, configurat per més de
15 organitzacions juvenils de l�esquerra
catalana, que provenen de diferents
àmbits de treball, com l�estudiantil, el
polític, el sindical, el de solidaritat, el
de lleure, etc.

Aquest Comitè durà al Festival
l�aportació catalana i per això ja fa

alguns mesos que porta organitzant-se
i treballant. Cada Comitè aportarà les
seves conclusions al Festival, les quals
configuraran una radiografia sobre la
realitat dels i les joves arreu del món i
donarà veu a un col·lectiu, que per
tradició patim l�estigmatització
mediàtica i els clixés típics que el
neoliberalisme ens pretén atorgar, com
el desinterès per la cultura, l�apatia
davant els canvis sociopolítics que
esdevenen al nostre entorn o situant a
l�epicentre dels nostres interessos el
consumisme sense fre.

D�aquesta manera el Comitè Nacional
Preparatori de Catalunya aportarà al

fent seves les reivindicacions d�uns pobles
que portaven masses anys sense parlar.
Els nous governs llatinoamericans estan
contestant al seu poble mitjançant
transformacions de caràcter social i
progressista, mostrant que no només
volen, sinó que poden emprendre un camí
que trenqui amb les polítiques neoliberals
anteriors, i que es proposen combatre la
pobresa i l�exclusió social. Aquest intent
de canviar les coses i millorar la vida dels
llatinoamericans també és un intent de
tornar-los la seva dignitat.

Un altre front que uneix els diferents
pobles de l�Amèrica Llatina és la lluita
contra l�ALCA (Area de libre comercio
de las américas). Aquesta àrea de lliure
comerç pretén ser una àrea on els països
que la formin han d�eliminar els obstacles
al lliure comerç, de manera que les
empreses dels països d�Amèrica Llatina
es veurien desafavorides en front de les
multinacionals nord-americanes.

Però en general, aquest tractat econòmic,
no només causaria problemes a les
empreses sinó a tota la població, on al
final els habitants més humils, i sobretot
els camperols, sense alternatives de
supervivència i sense treball es veurien

obligats a emigrar als EE.UU.
És per això que Amèrica
Llatina s�està unint per fer
front a l�ALCA i amb això ha
crescut la consciència
llatinoame/ricana de que els
grans reptes d�independència,
progrés, democràcia i justícia
social, només es podran
aconseguir si es dóna una
veritable integració
econòmica i política
d�Amèrica Llatina.

Així, comença a obrir-se
l�esperança d�una altra època
a Amèrica Llatina i el carib,
i s�ha desenvolupat una al-
ternativa a l�ALCA: l�ALBA,
alternativa bolivariana per
les amèriques, ideada pel
govern de Hugo Chávez i que ha rebut
un gran suport.

És per tot això que després de tant de
temps escoltant arreu del món la
reivindicació que construir un altre
món és possible, ara podem dir que és
cert, i que aquest món es comença a
construir a Veneçuela, a l�Uruguai, a
Brasil i continua construint-se a Cuba,

Espais per construir un altre mónEspais per construir un altre mónEspais per construir un altre mónEspais per construir un altre mónEspais per construir un altre món
FFFFFestival Mundial de la Joventut, els i les Estudiantsestival Mundial de la Joventut, els i les Estudiantsestival Mundial de la Joventut, els i les Estudiantsestival Mundial de la Joventut, els i les Estudiantsestival Mundial de la Joventut, els i les Estudiants * Mireia Mora

i que en definitiva està començant a
construir-se, poc a poc, a tota Amèrica
Llatina.

I també és per tot això que des d�aquí,
des d�Europa, hem d�admirar el procés
que Amèrica Llatina està vivint,
recolzar-lo i ajudar, ja que d�aquesta
manera ens estem ajudant a nosaltres
mateixos.

...........................................................................
segueix a la pagina següent
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Després de 68 anys les Brigades
Internacionals no han deixat d�existir. El
22 d�octubre del 1936 es van formar les
primeres Brigades Internacionals que
venien a lluitar contra el feixisme en la
Guerra Civil Espanyola. La majoria dels
brigadistes provenien d�Itàlia, Alemanya,
França i Anglaterra. Ells van lluitar per
la República Espanyola perquè també
era la seva lluita.

Al juny del 2003 una brigada formada
per uns 70 homes i dones es van embar-
car en un viatge cap al territori de Pa-

lestina Es van unir en una única lluita
a favor de Palestina. Així com dels herois
de la Guerra Civil tenim testimonis te
fotos i documents de les injustícies
comeses en aquell moment, també en
tenim dels brigadistes de Palestina.
S�han editat, de fet, vídeos, entrevistes i
fotos que fan part dels deures de un
brigadista, és a dir justament donar a
conèixer al món les injustícies que es co-
meten a cada indret.

Aquesta brigada ha estat organitzada
pel ISM(International Solidarity
Movement). L�objectiu d�aquesta briga-
da, és recolzar la lluita palestina de

SolidaritatSolidaritatSolidaritatSolidaritatSolidaritat
amb el pobleamb el pobleamb el pobleamb el pobleamb el poble palestípalestípalestípalestípalestí

resistència des de la rereguarda, sense
intervenir en cap moment en els
enfrontaments armats. El motiu
d�aquesta estratègia de no deixar lluitar
directament als estrangers, és
principalment la precaució davant
l�exèrcit israelià que tancaria totes les
fronteres de manera estricta si descobrís
qualsevol mena d�ajuda externa a favor
de Palestina.

Aquesta lluita no violenta però no paci-
fista, consisteix en una desobediència ci-
vil on un grup d�estrangers i de palestins

organitzen accions de protesta contra
l�ocupació israelià en territori palestí.
Aquestes accions, l�any passat, van con-
sistir en participar en la campanya del
ISM de protesta contra el mur que Israel
ha construït.

La campanya consistia en recórrer a peu
tot el perímetre del mur entre la ciutat de
Jenin i el check-point durant 18 dies.

Després de la marxa, l�exèrcit israelià va
envair la ciutat de Nablus i va imposar
el toc de queda.

Festival la perspectiva i l�anàlisi de la
realitat actual a Catalunya i s�endurà, a
canvi, l�experiència inoblidable de par-
ticipar en un Festival.

Al marge d�aquesta activitat de
discussió i recerca del consens per part
de totes les organitzacions que configu-
ren el CNP; l�activitat que s�ha anat
generant i es continuarà fent al voltant
del Festival Mundial va des de festes,
a sopars, a xerrades a les universitats,
als barris, a publicació i edició de di-
versos materials o a la participació a
l�espai jove del Fòrum Social de la
Mediterrànea.

Com diu l�inici d�aquest article,
convoquem als i les joves catalanes a unir
somnis i combats... Unir somnis d�un altre
món, d�una vida justa, d�un ensenyament
públic i de qualitat, d�una emancipació
digna, d�una feina estable, d�una Euro-
pa dels pobles i de les persones, d�una
cultura de la pau, d�una democràcia
veritablement democrà-tica... I combats,
que no és més que organitzar-se,
treballar i construir una alternativa, que
es detecta, possible i necessaria.

I com diu Galeano mentre cada vegada
se�ns instrueix més per oblidar el passat,
per tal que no siguem capaços de re-
cordar el futur, nosaltres els joves que
veritablement pensem, i actuem en
conseqüència, que la insostenibilitat
d�aquest sistema és cada dia més patent
i que la lluita, com la història conti-
nua, ens trobarem aquest estiu a
Amèrica Llatina, per demostrar que
existeixen espais per a construir un altre
món, i que els joves en som
protagonistes.

...........................................................................
prové de la pagina anterior

...........................................................................
segueix a la pagina següent

***** Estrella Outeda
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Un grup d�internacionalistes es va
introduir a les muntanyes de la ciutat per
poder fer principalment dues coses:
trencar el toc de queda perquè la població
pogués sortir al carrer; i documentar els
abusos que comet l�exèrcit israelià en totes
les ciutats contra la població palestina.

Cal remarcar que fa més de 50 anys que
l�exèrcit israelià intenta trencar la cohesió
social del poble palestí i no ho
aconsegueix, es un poble que difícilment
es rendirà. La funció que els palestins
volen que facin els internacionalistes, a
part de lluita en rereguarda, és la de fer
propaganda dels abusos que comet
l�exèrcit israelià. Així com les Brigades
Internacional de la Guerra Civil, també
les brigades del ISM estan formades per
estrangers de tot el mon.

Aquesta és una organització amb un
lideratge palestí amb col·laboració amb
organitzacions internacionals de tota
mena, les quals volen i recolzen la causa
palestina.

El següent poema reflecteix el sentiment
que desprenen els herois que lluiten
construïnt la llibertat:

Venís desde muy lejos...Mas esta lejanía,/
¿Qué es para vuestra sangre, que canta
sin fronteras?/
La necesaria muerte os nombra cada día,/
no importa en qué ciudades, campos o
carreteras./
De este país, del otro, del grande, del pe-
queño, del que apenas si/
al mapa da un color desvaído/ con las
mismas raíces que tiene un mismo sueño/
sencillamente anónimos y hablando ha-
béis venido./
No conocéis siquiera el color de los mu-
ros/ que vuestro infranqueable compro-
miso amuralla./
La tierra que os entierra la defendéis, se-
guros, /
a tiros con la muerte vestida de batalla./
Quedad, que así lo quieren los árboles,
los llanos,/
las mínimas partículas de la luz que se
reanima/
un solo sentimiento que al mar sacude. /
!Hermanos!/
Madrid con vuestro nombre se agranda y
se ilumina.
(Rafael Alberti)

...........................................................................
prové de la pagina anterior

Moviment EstudiantilMoviment EstudiantilMoviment EstudiantilMoviment EstudiantilMoviment Estudiantil
iiiii Espai EuropeuEspai EuropeuEspai EuropeuEspai EuropeuEspai Europeu

d�Ensenyamentd�Ensenyamentd�Ensenyamentd�Ensenyamentd�Ensenyament SuperiorSuperiorSuperiorSuperiorSuperior
En els darrers mesos les diverses
assemblees, organitzacions i sindicats
estudiantils han posat sobre la taula
el debat sobre l �apl icació de la
Convergència Europea, o el que és el
mateix: la creació de l�Espai Europeu
d�Ensenyament Superior (EEES).

En el si del debat, i pel que fa a la
conscienciació de l�estudiantat, s�ha
visualitzat l�esgotament del model de
mobilització estudiantil que segueix la
premisa de la imposició versus la
mobilització posterior.

Un model que ha prevalgut durant
ambdues legislatures del Partit Popu-
lar i que ha suposat vuit anys de
debilitació i inestabilitat oscil·latòria
del moviment estudiantil marcats per
èpoques puntuals de forta mobilització
(contra l�Informe Bricall, la LOU, la
LUC, la guerra, i darrerament la
Constitució Europea) i per períodes
llargs del letargia organitzativa i canvi
generacional.

Durant aquesta etapa hi ha hagut una
manca de capacitat d�organitzar, de
posar per endavant propostes clares i
concises, i de conscienciar sobre el po-
der d�incidència que té l�estudiantat
en la comunitat universitària i sobre
la importància d�aquesta com a pilar
fonamental de la societat.

En aque st moment el debat de la
convergència europea planteja sobre la
taula el fet que, més enl là dels
object ius parcials o f inals de
cadascuna de les organitzacions i
assemblees que confereixen la PMDUP
(Plataforma mobilitzadora en defensa
de la Universitat Pública (Catalunya))
és necessària l�elaboració d�una

estratègia d�acció i coordinació a nivell
europeu per tal d�estructurar i cons-
truir un projecte comú que englobi tota
la comunitat universitària i tingui com
a object ius l �assol iment d�una
universitat veritablement pública,
gratuïta i de qualitat, amb autonomia
pròpia i capacitat real d�incidència so-
bre la societat.

Per tal d�expl icar la necessitat
d�aquesta estratègia a escala europea
podem aportar els següents arguments
basats en les condicions actuals en que
es troba el desenvolupament del
capitalisme:

En primer lloc, actualment el capital
�és capaç de funcionar com una unitat
de temps real a escala planetària�1

gràcies a les noves �tecnologies de la
informació i a les noves condicions
institucionals que fan possible el
moviment de capitals al eliminar-se les
traves imposades després de la segona
guerra mundial i que s�accentua amb
la caiguda del bloc soviètic�2, fet que
li dóna al món el caràcter de �mercat
global de capitals�3.

Aquest mercat global ha augmentat el
pes de la importància de les decisions
que es prenen en les organitzacions
econòmiques supranacionals i ha reduït
la importància dels estats i dels
mercats nacionals en pro dels grans
capitals trans-nacionals. Sobre aquest
punt és preocupant l�Acord General de
Serveis promulgat per l � OMC
(Organització Mundial del Comerç) i
e l Banc Mundial que insta a la
privat i tzació i l iberal i tzació de
l�educació com a mesura per expandir

...........................................................................
segueix a la pagina següent

***** Arnau Robira
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La convergència europea i en concret
la forma amb la qual pretén ser apli-
cada implica el seguidisme absolut de
la Unió Europea a la premissa
d�aquestes organitzacions ja que
l�entrada de capital privat serà im-
prescindible davant l�endeutament ac-
tual de les universitats i el dèficit que
genera el seu finançament públic,
s i tuacions incompatibles amb el
desenvolupament d�una economia
neoliberal.

Aquest fet és altament preocupant ja
que suposa subeditar el funcionament
de la universitat als interessos del
capitals privats.

En segon lloc, trobem la �interna-
cionalització del propi procés de
producció, és a dir la fabricació de
diferents parts del producte final en di-
versos llocs geogràfics�4.

Aquest fet determina que, en una
economia competitiva i emmarcada
dins la lògica neoliberal, la mobilitat
del treballador qualificat i la seva
flexibilitat i adaptació en funció de les
demandes del mercat laboral siguin
una peça clau per tal de generar un
major benefici de mercat.

Sobre aquest punt la convergència eu-
ropea pretén instaurar una formació
que valori per damunt de tot les
competències i habilitats de l�estudiant
relegant en un segon pla aquells
coneixements profunds que pretenguin
o indueixin a l�anàlisi crític de la
societat actual, i posant èmfasi en la
mobilitat.

Ademés, l�EEES pretén l�equiparació
dels títols a nivell europeu i la divisió
d�aquests en un grau i un post-grau
especialitzat. Es creen així dues classes
d�estudiants, aquells que accedeixen
al mercat laboral amb un grau més
general ista i que per tant estan
subjectes a adaptar-se a les demandes,

a la mobil i tat i a la f lexibi l i tat
laborals, i aquells que accediran a una
formació més especialitzada i més
qualificada: l�èlit professional. Es
tracta doncs d�un factor més
d�elitització que se�ns imposa a escala
europea.

Per tant hem d�observar com en l�actual
procés de neoliberalització i
desmantellament de l�estat del benestar
a Europa la universitat que ens planteja
l�EEES s�erigeix com a pilar de la
fomentació de la com-petitivitat
econòmica, responent a les necessi-tats
d�un mercat global que lluny d�atendre
les demandes de la majoria social basa
la seva evolució en la precarització con-
tinuada i en l�augment de la capacitat
tècnica del seus trebal-ladors.

Així doncs,
es relega la
universitat a
un paper tant
sols transitori
i de formació
tècnica i
p r à c t i c a ,
lluny de fo-
m e n t a r
l�elaboració
de projectes
que respon-
guin a les
problemàti-
ques reals de
la societat.

D a v a n t
aquesta situació de decadència racio-
nal i imposició neoliberal, el moviment
estudianti l ha de ser doncs, l �
avantguarda creativa d�una política
d�aliances que englobi tots els sectors
de les diferents comunitats
universitàries d�Europa en front el
model neoliberal imperant.

S�ha d�elaborar doncs, una estratègia
a llarg termini que permeti reaflorar el
pes social de la Universitat com a un
dels pols de la societat civil
organitzada, conscienciant sobre la
importància del treball col·lectiu i
construint una alternativa clara de re-

...........................................................................
prové de la pagina anterior

forma de la universitat europea que
mantingui uns objectius i una estratègia
comuns, però que divergeixi en el
mètodes en funció de la realitat social
de cadascun dels estats i nacions.

S�ha de donar dimensió europea a les
velles i vigents reivindicacions de
publicitat, gratuïtat i qualitat de
l�ensenyament universitari.

Sembla que els dies 25,26 i 27 de
febrer d�aquest any, durant els quals
es va realitzar la Trobada Europea
d�Estudiants de Barcelona amb la
participació de diferents sindicats a
assemblees i organitzacions de tot Eu-
ropa, es va sembrar la primera llavor
del que podria ser una estratègia am-
biciosa i a llarg plaç de coordinació

europea de les diferents forces
estudiantils universitàries davant el
procés de mercantilització al qual
s�aboca per moments l�ensenyament
universitari.

La pròxima trobada serà el proper mes
de maig a Bergen en motiu del II
Fòrum social europeu per l�educació i
d�aquí a ençà està prevista la creació
d�un Observatori europeu de la
universitat pública, és doncs, en
aquest marc on probablement serà
possible avançar en la construcció d�un
projecte universitari europeu comú de
caràcter social i transformador.

1,2,3// Marta Harnecker, «La izquierda en el umbral del siglo XXI» paràgraf 474

1313131313

el mercat global.

4//  Op.cit. Paràgrafa 521-522
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i gestos de Serge Reggiani i la sobrietat
d�Yves Montand) va formar part del
moviment de la Nova Cançó, moviment
sorgit durant les acaballes del
franquisme que va actuar de
contrapoder cultural, o com molt bé va
definir ell mateix: una eina de combat,

que és una eina cultural, de
conscienciació de la gent i que ha tingut
un pes molt important al nostre país.

La transició no va fer justícia amb el
cantautor alcoià, així com va consagrar
a moltes altres figures de la nova cançó.
És denunciable el tracte que va patir
per part de la Generalitat , i d�altres
institucions culturals catalanes que van
fer tot el possible per tal d�arraconar
la veu més dissident de la nova cançó,
la fera ferotge del moviment.

1313131313

contacta amb nosaltres

Nom i Cognoms: ....................................................................  Localitat: ............................... ..........................
Tel: ...........................................................  E- mail: .................................................... .....................................
Estic estudiant a: .............................................................. Treballo a: ................................. ............................

vols col.laborar amb el REVOLUCIÓ?
vols rebre tota la informació de la CJC- Joventut Comunista a casa?
vols militar amb nosaltres?

Av.Portal de l’Àngel, 42 2n 2a cp.08002 Barcelona

No ho van entendre pas; la teva riba /
serà el demà. Les albes que vas veure /
no les veuran ells mai. I el nostre deure
/ és escampar la teva cendra viva.

Enguany es compleixen 10 anys de la
mort d�Ovidi Montllor i Mengual (Alcoi
4-2-1942, Barcelona 10-3-1995).
L�Ovidi serà sempre recordat tant per
la seva acció cultural (cantautor, actor
i poeta), com per la seva acció política
(militant del PSUC), dues vessants de
la seva vida que com a bon
revolucionari mai va poder
deslligar.Així la seva cançó, poesia, i
obra teatral i cinematogràfica sempre
van estar impregnades d�aquell vermell
que tant bé reflectia a la cançó La
Samarreta:

Jo sóc fill de familia molt humil,
tan humil que d�una cortina vella
una samarreta em feren. Vermella.
D�ençà d�aquesta samarreta,
no he pogut caminar per la dreta.

Segurament, sense menysprear cap dels
seus treballs en altres disciplines
artístiques (a tall d�exemple va partici-
par en quarantavuit pel·lícules), va ser
en la cançó on l�Ovidi va desenvolupar
amb més encert la seva singularitat.

L�Ovidi, influenciat per la Chanson
française (l�ironia de Georges Brassens,
la rebel·lia de Léo Ferré, els moviments

Aquest fet va afectar molt a l�Ovidi,
doncs va constatar com les persones que
ara ens arraconen són les mateixes que
abans ens cridaven per anar a cantar
als pobles, on ocupen actualment tot
sovint càrrecs municipals, i sovint en
l�àmbit de Cultura.

Durant el darrer any s�han succeit
diferents iniciatives per tal de recordar
la figura de l�Ovidi Montllor (en espe-
cial cal destacar el darrer treball
d�Inadaptats �Homenatge a Ovidi� (Bu-
llanga, 2004)).

Des de la CJC-Joventut Comunista ens
volem sumar a aquest homenatge a
l�Ovidi Montllor, des de la nostra eina
més eficaç: la organització.Trobem que
el millor homenatge que es pot donar a
l�Ovidi Montllor és recuperar el
protagonisme de la cultura en la lluita
per un altre món.

És per això que ens comprometem a im-
pulsar un col·lectiu d�acció cultural, plu-
ral i obert a tots els i les joves que
creuen, com nosaltres, com l�Ovidi i com
Gabriel Celaya que la poesia és una
arma carregada de futur.

Un col·lectiu que centri els seus esforços
en la difusió d�aquella cultura, sovint
oblidada pels mass media i les
institucions. Un col·lectiu que sigui
també protagonista del procés creatiu

Va per tu, per nosaltres, Ovidi
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cultural, en totes les seves vessants
artístiques. Un col·lectiu que fassi de
la defensa de la llengua i la cultura
catalana, una lluita revolucionària,
l luny dels esteorotips burgesos i
folclòrics.

Un col·lectiu que, en definitiva, creiem
que hauria sigut rebut per l�Ovidi amb
un tendre somriure i una mirada
melancòlica vers un horitzó, que amb
passos com aquest ens sembla més proper.

L�Entrevista

Quin fora el teu ideal de societat futura?

- El meu ideal de societat futura hauria
de ser que totes les persones tinguessin
totes les possibilitats per a escollir el
que ells volguessin, que tothom fos
respectat per tothom, que la gent no
tingués problemes, en l�aspecte que no
hi hagués necessitat de sortir moviments
com la violència, no haguessin d�existir
guerres ni coses d�aquest tipus.
És molt utòpic, tot això, però la societat

futura per mi hauria de ser que la gent
estimi la vida i frueixi del món i de la
vida. No haver-se de donar cops de cap
contra la paret, que és el que ens passa
a nosaltres.

- Creus que només és una utopia, o poser
una esperança?

- Per mi és l�esperança.

Als companys

Si t�arriba el matí,
penses: ja ha passat un dia.
Han passat dies i anys, i sempre és el
mateix dia.

Dia de morts i de dol,
dia que mai no es voldria.
Per això ningú no el vol,
encara que encara sia.

Temps de por i patiments,
Temps tan llarg que hi ha qui es cansa
Temps batejat amb vermells,
de sang, de sol i d�esperança.

Saps que tens la veritat
perquè viure així és mentida.
Tens forces per a esperar,
perquè és més forta la vida.

Arribarà el matí
que el plor serà d�alegria.
Només per aquest fruit.
Jo donaria la vida.
Només per aquest fruit,
jo donaria la vida.

Serà un dia que durarà anys

Serà blava i tranquil· la la mar.
Serà verda i espessa la vall .
Serà gran i dolça la muntanya.
Serà un dia que durarà anys.

Gent de mar, de valls i de muntanyes,
Tindran mar, i rius i prats i boscos
Tindran tot. I es parlarà de vida.
Els carrers seran rius plens de gent.

Floriran flors i cants i alegries.
Floriran crits i cors i paraules.
En el dia que durarà anys,
braços lliures i boques i mans.

Aquest número estrenem nova secció al
Revolució: sempre des d�una perspectiva
d�esquerres, i per tant formativa. Aquest
cop us proposem resoldre una sopa de
lletres, haureu de cercar els noms o
cognoms (fixeu-vos bé en la negreta!) de
les dones que figuren a continuació. Se-
gur que si coneixeu una mica més qui
són, us serà més fàcil...

PASSATEMPS

Clara Zetkin (1857-1933): dirigent comunis-
ta alemana que va promoure la creació d�un
Congrés de Dones revolucionaries en homenatge
a les dones obreres assassinades a Nova York i
va crear el diari �La Igualtat� (el canal
d�expressió més important de les dones
socialistes de l�època).

Rosa Luxemburg (1871-1919): militant del
Partit Socialdemocrata alemany,on defensà
semore posicions revolucionàries, va participar
en la fundació del Partit Comunista Alemany i
va ser tràgicament assassinada per l�exercit
alemany.

Angela Davis (1944): activista i lluitadora per
la igualtat racial i sexual i candidata del Partit
Comunista per a la presidència dels EUA.

Dones per un segle XXI d�igualtat i feminisme

Simone de Beauvoir (1908-1986): filòsofa i
escriptora, d�entre les seves obres destaca �El
segon sexe� considerat una revolució feminista
que encara te vigència en la investigació de
l�opressió de la dona i el seu alliberament.

Celia Sanchez (1903-1987): una de les figu-
res més destacades de la Revolució cubana. Va
participar a les accions de SierraMaestra, i va
ser diputada al Parlament Nacional.

Margarida Abril (1910-2004): símbol del
comunisme català. Va ingressar a la CNT durant
la segona republica per, després incorporar-se al
PSUC, des d�on va combatre el règim franquista.
Va ser una peça clau en la construcció del PCC.

Manola Rodriguez: membre de l�associació
Dones del 36 i militant del PCC.

Marta Harnecker: llicenciada en psicologia,
deixeble del filòsof comunista francès Althusser,
actualmentesdedicaala investigaciódelsprocessos
de transformació social d�AmèricaLlatina .

Gioconda Belli (1948): Poeta i novelista,
nascuda a Nicaragua, vinculada al FSLN de
1970 a 1994. Els seus temes fonamentals són
el compromís polític i l�esser i el sentir femení.

Frederica Montseny(1905-1994): militant
de la CNT i ministra de la segona República.

Mafalda: segur que totes i tots coneixeu a la
Mafalda, el que alguns potser no sabeu és que
Quino, el dibuixant, es va inspirar en la seva
avia comunista per a caracteritzar-la.

Frida Kalho(1907-1954): Pintora mexicana,
militant del Partit Comunista, lluitadora per
l�emancipació de les dones mexicanes, o com
ella mateixa va dir �d�aquesta massa silencio-
sa i sotmesa�.
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