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El primer de maig, dia del treballador i la treballadora, no
és només el símbol de les reivindicacions de la classe obrera,
aquest dia no s�acaba amb una manifestació. Els i les
comunistes no volem que s�oblidi el seu significat més polític,
el seu sentit més humà. La lluita pels drets basics dels
treballadors i les treballadores és a dir per un treball
veritablement digne, es una lluita encara molt actual i
necessària.
A casa nostra, a Catalunya, 300.000 persones no tenen
garantit el dret a un treball estable i segur i prop de 400.000
estan amb contractes precaris. Cada vegada son més les
empreses que es deslocalitzen provocant així que milers de
treballadors i treballadores es trobin de la nit al dia, sense
feina. La mitjana d�atur que se situa en aquests moments
en un 9,2% i la de precarietat (22%) estan per sota de la
mitjana de la resta de l�estat, però encara queden lluny
dels índexs europeus.
Com sabem Catalunya es troba en un moment polític incert
i esperançador a la vegada. Sembla que s�estan donant
respostes a problemes concrets i que finalment s�està sortint
del regim pujolista. Tot i això la gent no percep encara el
canvi polític. Els i les comunistes vem recolzar i recolzem el
nou panorama polític català però exigim que l�aprovació
del nou estatut reflecteixi primordialment els avenços socials,
les noves realitats com immigració i, com a joves, fem molt
èmfasis en la solució dels problemes que patim mes
directament: la doble precarietat laboral; la inaccessibilitat
a l�habitatge digne i per tant la impossibilitat d�emancipació;
sense oblidar la política educativa.
Les aules de les universitats ja comencen a bullir. La
Convergència Europea ja s�està començant a engegar i
algunes llicenciatures com filologia catalana, estan
començant a patir les primeres conseqüències. Si ja patíem
pel futur de les nostres universitats publiques, que cada

vegada estaven mes privatitzades perdent progressivament
el seu caràcter veritablement públic, ara amb la
Convergència Europea hem de ser capaços de reivindicar i
recuperar aquest caràcter públic, la democràcia i
l�autonomia universitàries.
I és que més enllà de l�ensenyament superior, als i a les
comunistes ens preocupa la manera en que s�està construint
Europa i el model que es vol imposar seguint clarament les
línies neoliberals i les politiques de mercat que tant rebutgem
i que destrueixen els valors polítics, socials i democràtics
de progrés. Una Constitució Europea, no serà acceptable
fins que no doni resposta a les necessitats dels pobles i de
les persones, i en tant que no serveixi per construir un�Europa
socialment justa i equilibrada.
Seguint aquesta lògica cal oposar-se fermament a l�aplicació
de la directiva Bolkenstein ja que per una banda pretén fer
ineficaces les conquestes dels sindicats - ja que no obliga a
les empreses a respectar les lleis laborals nacionals i els
convenis col·lectius - i per l�altre convida a la privatització
dels serveis públics.
Som més optimistes pel que fa a la política i als canvis en el
panorama internacional, i més concretament en Amèrica
Llatina. Mes enllà del que suposa per a la mateixa
Veneçuela, les politiques de Chavez semblen ser el motor
que tira cap a l�esquerra els governs del països veïns: Brasil,
Uruguai, Argentina.
Des de la Joventut Comunista volem participar d�aquest canvi
sociopolític participant aquest estiu al XVI Festival Mundial
de la Joventut i els Estudiants (FMJE) que es celebrarà
aquest mes d�agost a la ciutat de Caracas. Creiem també
que ara és el moment de que les organitzacions de la joventut
catalana s�impliquin directament en la resolució de les seves
problemàtiques quotidianes. Per això mateix, busquem joves
per construir un altre món!
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«Cap confessió tendra caràcter
estatal». Aquest és un dels articles de
la Constitució que sembla que no s�ha
complert completament en els últims
vint dies. Des de que el primer d�Abril
va morir Joan Pau II els mitjans de
comunicació públics han dedicat la
gran part de la seva programació a
aquest esdeveniment.

No hi ha dubte que la mort del pontífex
és una notícia que qualsevol informador
ha de donar, però, una vegada donada
la notícia, no és necessari ratificarla
en massa ocasions. Programes
especials, telenotícies i també els
programes matinals s�ha dedicat al
Papa polac.

Sense entrar a qüestionar l�obra de
KarolWojtyla (qüestionable en diversos
aspectes), és important recalcar que la
figura del pontífex és una figura
religiosa i que, per aquest motiu, és
representativa només pels catòlics. Més
enllà de les influències que aquesta
figura té dins de la política
internacional, la seva mort i la

BOMBARDEIG INFORMABOMBARDEIG INFORMABOMBARDEIG INFORMABOMBARDEIG INFORMABOMBARDEIG INFORMATIUTIUTIUTIUTIU
sobre la laïcitatsobre la laïcitatsobre la laïcitatsobre la laïcitatsobre la laïcitat

reelecció d�un nou Papa és un tema que
interessa especialment als creients;
s�ha de recordar que el poder del Papa
hauria ( i subratllo hauria) de ser de
caràcter espiritual.

Per tot això i en base al l�article 16 de
la Constitució resulta inconcebible que
una cadena pública, subvencionada
tant pels creients com pels ateus, hagi
dedicat tantes hores i tants dies a
aquest esdeveniment: el divendres 8 de
Abril van ser quatre les cadenes de
televisió que van transmetre el funeral
del pontífex o una missa
commemorativa; i el més absurd és que
tres d�aquestes són cadenes públiques.

Per no parlar de les dones que s�han
dedicat a l�elecciodel nou Papa, Benet
XVI.

Els perques d�aquest bombardeig
televisiu són diversos, però
indiscutiblement el principal és el
poder de la jerarquia eclesiàstica
(influent sobre gran part de l�electorat
creient) en un estat aconfessional i la

Anna Maria Iglesia

incapacitat d�un govern d�esquerres de
sobreposar-se a aquest poder, potser per
por de perdre possibles electors.

Per últim només s�ha de dir que si
l�església va protestar per l�eliminació
de la religió com assignatura avaluable
perquè, segons ells, no es respectaven
els seus «drets», qui ha defensat els
drets dels ateus davant a aquesta
manipulació mediàtica?

El passat 17 d�abril, EuiA va respondre
a la petició feta per Ezker Batua
Berdeak demanant gent per ajudar
activament el dia de les eleccions enviant
17 voluntaris per a fer d�apoderats a
Donosti*. Anteriorment altres companys
van anar-hi a col·laborar en plena
campanya electoral. Varem sortir a
mitjanit des de la nostra seu de la
Barceloneta cap a Euskadi i no va ser

fins les 7 del matí que no varem arribar
a San Sebastià. Un cop allà varem anar
a esmorzar i a fer una mica de turisme,
ja que fins a les 10 no havíem quedat
amb els companys d�EB.

A les 10 varem ser rebuts i ens van
encomanar allò que volien que féssim,
després ens vam dividir en grups de 2 o
de 3 segons el cas per a controlar els

Brigada a euskadiBrigada a euskadiBrigada a euskadiBrigada a euskadiBrigada a euskadi

diferents col·legis electorals de la capital
Guipuscoana. Només arribar al col·legi
electoral al que havia estat destinat, just
al costat de l�estadi d�Anoeta, vaig veure
una imatge que no creia possible després
de tota la informació emesa pels mitjans
de comunicació. L�ambient era
d�absoluta tranquil·litat i cordialitat a
l�exterior, i un cop dins en una de les
taules, hi havia dos joves asseguts junts

Fran Sanchez Alesac
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El darrer 23, 24 i 25 d�abril, es celebrà
la XIVa assemblea de l�Associacio
d�estudiants progressistes, la força
sindical de referència de la joventut
comunista. El maig hi haurà eleccions
al rector tant a la UB com a la UPF. I el
17 d�aquest mateix mes estan previstes
una sèrie d�activitats reivindicatives en
motiu de la trobada de ministres
europeus de l�educació a Bergen
(Noruega).

És en aquest marc i ja superat
l�equador del semestre, que podem
analitzar els fenòmens que s�han vingut
produint en el si del moviment
estudiantil durant tot aquest curs. Així
doncs, aquest any sembla haver estat el
primer d�un lent despertar.

L�any 2001 amb el fenomen de
mobilitzacions contra la guerra a l�Iraq
les organitzacions i assemblees deixà en
un segon pla la lluita sindical
estudiantil. Fins a la finalització del
govern del PP el caràcter antidemocràtic

tot i la seva enorme diferència. Un es
deia Julen, i era apoderat de EHAK
(PCTB), l�altre es deia Eugenia i era
apoderada del Partit Popular. El bon
ambient entre apoderats i interventors dels
diferents partits i la gent que havia de
treballar a la taula era absolut.

A més, quan els hi deies que eres català,
cosa imprescindible perquè sinó no
entenies res del que deien, els hi
despertaves una enorme simpatia
producte de la germanor i l�enteniment
entre el poble basc i el poble català. A
l�hora de dinar, els companys d�EB ens
van portar a una sidreria on vam
quedar encara més convençuts de
l�encert de vindre a Euskadi.Després
de tornar de dinar, vam continuar amb
la nostra feina. Van passar les hores,
arribant a un índex de participació molt
superior a la resta de l�estat tot i les
inclemències del temps, però bastant

més baix que els últims comicis
electorals autonòmics. La proximitat
del tancament de les urnes i de l�inici
del recompte només es notava en la
forma d�actuar d�Eugenia que
pressionava un dau antiestres de color
taronja amb les sigles del seu partit.
Suposo que imaginava la forta
davallada que provocaria la política
de confrontació de la seva líder.

Es van tancar les urnes a les 20h i va
començar el recompte de vots. Un
recompte tranquil i sense cap incidència.
A les 21h estàvem tots reunits a la seu de
Donosti d�EB, esperant resultats
definitius i les primeres impressions.
PNB/EAJ havien tornat a guanyar les
eleccions però amb una forta davallada
en nombre de diputats. Passaven de 33
diputats a 29. El PSE-EE es situava com
a segona força política amb 18 diputats.
El PP es veia reduïda a 14 diputats.

EHAK aconseguia un resultats superiors
als obtinguts per EH en els anteriors
comicis amb 9 diputats. EB-IU Berdeak
aconseguia mantenir els seus 3 diputats,
un per província, i definitivament Aralar
obtenia un representant al parlament
basc. Amb aquests resultats es posa de
manifest, com Javier Madrazo va dir un
cop coneguts, que la llei de partits havia
fracassat, fracassant també la política
constitucionalista del PP i PSE.

Les idees no es poden il·legalitzar, per
això esperem la derogació de la llei de
partits i que aquesta nova etapa a
Euskadi, sigui una etapa d�entesa
política i social. Per això animem als
companys d�Ezker Batua a continuar
treballant en la mateixa línia que
porten fent: treballar per la pau i per
unamajor justícia social. Eskerrik Asko
a Ezker Batua Berdeak pel tracte rebut
i aquí estem per quan ens necessiteu.
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perspectives de futurperspectives de futurperspectives de futurperspectives de futurperspectives de futur.....
d�aquest alentava aquelles
reivindicacions més socials en el si de
les universitats i reprimia tot marge
d�acció sindical per a la recuperació de
l�autonomia i democràcia universitàries
perdudes amb la LOU encara vigent.

Aquest any ha estat el primer any en
que en el si de les organitzacions i
assemblees es comença a visualitzar la
necessitat d�un canvi estratègic que
cotempli aquelles reivindicacions
sindicals com a principal eix de treball.
Sobre aquest punt, la posada en marxa
de la Convergència Europea i el fet de
no ser acmompanyada amb un pla de
finançament suscita seriosos dubtes al
conjunt de la comunitat universitària.
Així doncs, la privatització de
l�ensenyament, la mercantilització dels
continguts, l�eliminació de carreres
com filologia catalana, preocupen
seriosament a les organitzacions i
assemblees estudiantils.

Ara comencen a sorgir un ampli espectre

de lluites en el si de es facultats i
universitats, que va des de les
reivindicacions més locals (preus del
bar, microones...) fins aquelles de
caràcter més general (externalització
dels serveis, nova llei d�universitats). Allò
més complicat d�aquest procés és sens
dubte la vinculació de les petites lluites
sindicals amb aquelles més
generalísitiques i la implicació i
coordinació del màxim nombre
d�assemblees i organitzacions a través
de la PMDUP (Plataforma
mobilitzadora en defensa de la
universitat pública).

Cal apropar la plataforma a les
diferents assemblees de facultat, als
consells d�estudiants de les diferents
universitats, a les organitzacions, i
donar-li forma i força per tal de tenir
un poder real d�incidència en la
societat, aconseguir un pes mediàtic, i
aglutinar en ella les reivindicacions
estudiantils de tota la comunitat
universitària de Catalunya.

Arnau Rovira
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desplaçarà cap al marc europeu en el
que cada cop es legislarà i s�intervindrà
més en aquest sentit.

En segon lloc, no hem estat encara
capaços d�elaborar una teoria i una
praxis revolucionàries per als països
del centre del sistema capitalista.
Evidentment, els mètodes de lluita, els
processos i les aliances no poden ser

els mateixos que els dels països
de la perifèria; per això no té
cap sentit intentar traslladar
mimèticament solucions
concretes com per exemple les
d�una efervescent Amèrica
Llatina.

Però això no significa en cap
cas que a Europa la revolució
no sigui possible, i en això les
esquerres massa vegades no
hem sabut explicitar � potser
perquè ni tan sols nosaltres
mateixos els tenim del tot clars
- els nostres objectius més enllà
de les aliances cojunturals, i
sovint profitoses, que realitzem.
Aquest va ser el cas de França
amb el govern de coalició entre
socialistes i comunistes i
esperem amb l�actual govern

català no passi el mateix.

Finalment, la coordinació i
complementació de l�esquerres social i
política a nivell europeu és encara
deficient, fet que provoca que tot i l�alt
nivell de mobilització dels darrers
anys, encara són molt escassos els
objectius assolits.

Aquests són alguns dels reptes als que
crec que cal donar una solució més
urgent per avançar cap a aquella
�altra Europa� de la que molts i moltes
parlem.

Sembla ser, i no vull dir-ho massa alt,
no sigui cas que doni mala sort, que
comencen a bufar aires d�esquerres en
el �vell continent�.

Ja fa uns anys que l�esquerra social
ha començat a coordinar-se a nivell
europeu a través del Fòrum Social
Europeu i d�altres marcs mobilitzadors
i en aquests darrers mesos hem assistit
a la fundació del Partit de
l�Esquerra Europea, que ha de
permetre una articulació
paral·lela i complementària en
l�àmbit polític.

En aquest període observem
també un tímid, però important
canvi de tendència pel que fa
al color d�alguns governs de la
UE. Aquest és el cas de
Portugal, on el Partit Socialista
va guanyar fa uns mesos les
eleccions anticipades i on el
Partit Comunista Portuguès va
millorar substancialment els
seus resultats. És també el cas
d�Itàlia, on l�Unione, una
mena de front popular que té
per objectiu principal acabar
amb el règim de Silvio
Berlusconi i que integra a
forces polítiques que van des de la
democràcia cristiana fins als
comunistes, es va imposar de forma
rotunda a les darreres eleccions
regionals, anunciant un possible canvi
de govern d�aquí a un any.

A l�Estat Espanyol també s�aprecia
aquest canvi de tendència, havent-se
fet fora a la dreta extrema del govern,
i a Catalunya per primer cop governen
les esquerres. Tot i això, la darrera
campanya del referèndum sobre la
Constitució Europea ens ha mostrat les
limitacions d�aquests canvis i

LLLLL�ESQUERRA EUROPEA�ESQUERRA EUROPEA�ESQUERRA EUROPEA�ESQUERRA EUROPEA�ESQUERRA EUROPEA
nous aires comencen a bufarnous aires comencen a bufarnous aires comencen a bufarnous aires comencen a bufarnous aires comencen a bufar

d�aquestes aliances, de cara a engegar
transformacions profundes en l�actual
model de construcció europea.

En qualsevol cas, la qüestió de la
unificació europea ha estat
contradictòria i difícil de tractar per
als comunistes i per a les esquerres des
dels seus orígens. Encara no hem estat
capaços de saber explicar un projecte

clar i propositiu que permeti una
adhesió popular a una altra forma de
construir Europa. Possiblement aquest
dèficit té a veure amb una sèrie de
qüestions que encara no hem sabut
resoldre.

En primer lloc cal trencar la dicotomia
sobre si la revolució s�ha de dur a terme
a nivell nacional, regional o mundial.
La lluita de classes es manifesta de
diferents maneres en cada àmbit i en
cadascun d�ells cal donar les respostes
adequades. En aquest nou període,
cada cop més, aquesta lluita es

Sandro Maccarrone
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ELENI es la primera part d�una trilogía, que comença a Odessa el 1919, amb l�entrada de l�exercit roig a la ciutat
i acaba, a la ciutat de Nova York actual, amb exilis, separacions, desplaçaments, trastorns psiquiàtrics i la

suposada caiguda de les ideologies.

ELENIELENIELENIELENIELENI
cinema de poesiacinema de poesiacinema de poesiacinema de poesiacinema de poesia

Quan se�m va proposar
escriure un article sobre
la pel·lícula Eleni de
Theo Angelopoulos,
aquesta acabava de ser
estrenada a les sales de
cinema catalanes (l�ús
del plural és tansols un
formalisme protocolari).

Després de prop de tres
setmanes, la película ja
ha estat devorada pels
criteris mercantilistes
habituals. I és que més
enllà de les bones
paraules de totes les
institucions, o dels
empresaris de l�escena cultural, el cert
és que ja fa molts anys que la cultura
ha deixat de ser un dret inalienable
dels ciutadans per transformar-se en un
objecte de consum més, subjecte a les
lleis de l�economia de mercat,
altrament dita capitalisme.

És en aquest context, que treballs com
els de Theo Angelopoulos, adquireixen
una dimensió clarament
revolucionària, malgrat que el seu
cinema, fuig conscientment del
pamfletarisme, sense renunciar, però,
a mostrar una visió crítica de l�història,
i un compromís ferm amb la pau i els
drets humans. Eleni, és la història
d�una noia grega que es veu forçada a
realitzar vàries migracions, com a
conseqüència de l�inestabilitat política
del periode d� entre guerres de la
primera meitat del segle XX.

Amb aquest pretexte, Angelopoulos
mostra les diferents cares del gènere
humà: la força de l�amor entre els dos
protagonistes, les migracions forçades,
la solidaritat dels sindicalistes lluitant
contra el feixisme, la desconfiança dels

veins del poble natal d�Eleni, la guerra
i els patiments als que estaven (i encara
estan, malauradament) exposades les
dones.

I ho fa desplegant el major espectacle
de bellesa que s�ha projectat als cinemes
en els darrers decennis. La seva fusió
màgica de colors, musica, imatges i
paraules, és capaç d�expressar un

profund sentiment al
voltant de la vida i la
mort, que defineix a
Eleni, o El prat que
plora (traducció més
encertada), com a
cinema de poesia,
quelcom extrema-
dament extrany en la
producció actual.

Diu Theo
A n g e l o p o u l o s ,
galardonat per Eleni
amb el premi a la
millor película
europea de 2004,
que és conscient que

no té un públic majoritari en cap pais,
però també, que els seus seguidors estan
presents en tots els països. Angelopoulos,
ens dona doncs una lliçó pràctica per
fer front a la globalització neoliberal:
globalitzar les nostres lluites, doncs
l�essència tant del cinema
d�Angelopoulos, com la del comunisme,
és situar al gènere humà com a subjecte
del seu propi desenvolupament.
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1º de Maig , una data que es va
celebrant des de fa més de 100 anys en
el mon occidental. Un dia important
en el calendari de tots els treballadors
i treballadores de Catalunya i en l´
actualitat del mon. Una data que ha
de servir a la classe obrera per sortir
al carrer i fer sentir la seva veu i
mostrar el seu inconformisme. Des de
la seva aparició el 1º de Maig ha servit
en molts llocs del mon de marc idoni
per lluitar per les
millores de la classe
treballadora .
Aquests dia sempre
ha estat impregnat
d´ un esperit de
lluita i reivindicació
que avui en dia s´
ha perdut .
Recordem com va
sorgir el 1º de
Maig:

L´ idea de la
celebració del 1º de
Maig va sorgir als
Estats Units l´ any
1884 per l´
associació Labor
Union. Dos anys
després a l´ any 1886 van decidir
realitzar una vaga general pel 1º de
Maig reivindicant la reducció de la
jornada laboral a 8 hores, mesura que
ja s´ havia acordat en el Congrés de la
Primera Internacional en Ginebra l´
any 1866.

La celebració de la vaga general va
ser seguida en tot el país, i només a la
ciutat de Xicago es van aplegar més
de 50000 obrers. La vaga a Xicago va
acabar amb una repressió desmesurada
per part de les autoritats que va causar
molts morts.

Per aquesta raó grups anarquistes van

organitzar una mobilització per
protestar per la desmesurada resposta
de la policia a la vaga general. Quan
la manifestació estava apunt d´ acabar
la policia va reprimir un altre cop els
manifestants amb extrema violència .
Un artefacte va explotar entre la
policia , i per aquell acte van ser
detinguts vuit anarquistes que donava
la casualitat que eren els millors
oradors i propagandistes de la vaga

que va haver el 1º de Maig. Aquests
van ser jutjats sense proves i sis d´ ells
van ser condemnats a mort i executats.
Les execucions van provocar una
reacció de protesta a nivell
internacional , i més tard es va
demostrar l´ innocència dels executats
en l´ incident que va costar la mort a
dos policies.

Des d´ aquell moment els executats van
ser coneguts en el mon com � els
màrtirs de Xicago�. Tots els 1º de Maig
des de llavors serien aprofitats per tots
els obrers en general per recordar els
sis màrtirs que havien estat assassinats
víctimes dels prejudicis i de la repressió

policial. El 1º de Maig aviat es va
convertir en un dia reivindicatiu pels
treballadors de tot el mon. Avui en dia
ens trobem en un altre context històric
i la situació és molt diferent a la de fa
més d´ un segle , però de la mateixa
manera que la classe obrera d´ altres
èpoques van tenir que lluitar per
resoldre les problemes dels seu temps ,
nosaltres actualment ens trobem amb
els conflictes laborals que afecten a la

nostra societat i amb els
quals ens hem d´
afrontar.

Tancament d´empreses
per deslocalització, la
baixada generalitzada
de sous en alguns sectors
industrials, la retallada
de drets laborals, la
sinistralitat laboral, la
marginació laboral
d´alguns col.lectius de la
societat i molts més
problemes que ens
afecten als treballadors
i treballadores
actualment són producte
de l´implantació de les
polítiques neo-liberals i

pro-multinacionals que dominen el mon.
La situació industrial a nivell mundial
fa uns anys que esta canviant i no és
favorable als treballadors i
treballadores.

I sembla que no ha de canviar la
situació , que cada dia anem a més i
que ja no ens hem d´ estranyar quan
obrim un diari o posem la televisió i
trobem noticies sobre tancaments d´
empreses per deslocalització o accidents
laborals. Sembla com si estiguéssim d´
estar acostumats a fets com aquests i
que no els haguéssim de donar molta
importància , com si fossin les regles
del joc del sistema en què vivim i ens

1r DE MAIG1r DE MAIG1r DE MAIG1r DE MAIG1r DE MAIG
dia internacional deldia internacional deldia internacional deldia internacional deldia internacional del

treballtreballtreballtreballtreball
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haguéssim de quedar plegats de mans
sense fer res. I personalment penso que
a vegades la realitat és aquesta, que
la gent no és prou conscient i no es fa a
l´ idea del problema que ens ve a sobre
i que cada vegada és més generalitzat..

No és només el fet de què 500 , 1000, o
2000 caps de família es quedin sense
feina, i que amb la marxa de les
empreses es perdi la riquesa que
aquestes generaven. Aquests no són més
que les conseqüències més immediates
del problema però només és la punta
del iceberg.

Tot forma part d´ una estratègia de les
multinacionals amb l´ objectiu de d´
incrementar els seus guanys portant les
empreses a llocs on poden millorar els
seus beneficis sense que els importi el
mal que fan a tots els llocs on tanquen
empreses injustificadament.

En la meva opinió, aquests fet ve
facilitat per l´ existència d´un
passotisme generalitzat de la societat ,
una manca de consciència de classe
obrera entre la població i com a
conseqüència les empreses s´ aprofitin
d´ aquesta situació per aconseguir els
seus objectius.

Potser la societat consumista i
competitiva en que vivim ens ha tornat
individualistes? Es que els treballadors
i treballadores com nosaltres ja no són
companys que ens poden ajudar i fer
costat sinó que es veuen com
competidors que ens poden treure el lloc
de treball? Malauradament , jo que sóc
persona treballadora, aquestes actituds

les veig molt sovint entre els companys.

I sobretot entre la gent jove, que en
general,no els preocupa gens ni mica
la realitat laboral que els ha tocat viure
i no volen fer res per millorar-la. I la
veritat és molt preocupant perquè els
joves som els que hem de fer el relleu
generacional dels nostres pares que van
lluitar tant i tant per aconseguir unes
condicions laborals dignes que avui en
dia s´estan perden.

La situació laboral actual i la que
segurament tindrem en els propers
anys no semblen que hagin de ser
massa optimistes . Les polítiques neo-
liberals ataquen amb força i la classe
obrera es defèn com pot , però
perdent mica en mica alguns drets
que li van ser reconeguts fa anys.
En la meva opinió, el 1º de Maig és
un bon instrument per tornar a
recuperar l´esperit reivindicatiu i
combatiu de les classes treballadores.
Penso que el 1º de Maig en els
últims anys ha perdut protagonisme,
i que s´ha tornat gairebé en una
jornada festiva i no reivindicativa.

Penso que s´ hauria de recuperar el
veritable sentit que té aquests dia per
a la classe treballadora , i que tots i
totes les trebal ladores fossin
conscients de que significa el 1º de
Maig , i de què no hem de deixar
passar l´ oportunitat el 1º de Maig
de sortir al carrer i mostrar el nostre
descontent amb les actuals
condicions del mon laboral .
PERQUE ENCARA QUEDA MOLT
PER FER.
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transgènics.transgènics.transgènics.transgènics.transgènics.
Àlex Madueño Naranjo
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Quan parlem de transgènics ens venen
a la ment aquelles espècies que es
modifiquen en laboratoris i que de
vegades ens semblen de ciència
ficció, com el cas d�aquella gallina
sense plomes nascuda en un
laboratori de genètica, però la realitat
es ben distinta perque cada vegada
els transgènics o OMG (Organismes
Modificats Genè-ticament) s�estan
implantant més en els nostres hàbits
alimentaris i pràcticament sense que
ens adonem ni sabem les
conseqüències que poden reportar tot
això, i qui no ens diu que d�aquí poc
sigui rentable que les gallines neixin
sense plomes i es comercialitzin?

Però en realitat, que es un OMG o
transgènic?

Doncs és el resultat d�una
modificació genètica, anòmala en la
natura, de la qual se�n aprofiten uns
rendiments especials de la planta o
organisme per així trauran un profit
més ampli de la mateixa. Com seria
el cas esmenat abans de la gallina
sense plomes per que sigui més
rentable la seva comercialització.

I quins avantatges
pot comportar per
la societat una
i m p l a n t a c i ó
massiva dels
transgènics?
Doncs bé la veritat
és que els
a v a n t a t g e s
realment son pocs.

Un d�el ls , i que
està molt ben vist
per la pagesia, es
que gràcies a la
gran resistència
d�aquestos OMG
als herbicides, en
l�actualitat, fa que
el pagès pugui
l lui tar contra
plagues de males
herbes que fins aleshores no podia
erradicar, una altra avantatje és que
gràcies als OMG es poden fer
plantacions en llocs que abans eren
inconreables, ja siguin llocs on hi ha
una gran salinitat o unes sequeres
molt brusques.

Però quines
conseqüències
poden portar
a la l larga
una producció
i un consum
de OMG?

Doncs la
veritat és que
avui en dia, i
després de 11
anys de OMG,
ja es
comencen a
veure els

aspectes més tristos d�aquestos
�experiments� a gran escala ja que
els presagis més alarmistes tan
d�ecologistes com d�organismes
inst i tucionals , com la pròpia
Organització Mundial de la Salut,
es fan cada dia més latents.

Una de les problemàtiques pels pagesos
que és troben es el fort monopoli dels
OMG i els preus més encarits de les
pròpies llavors a més de l�ús encara
més indiscriminat d�herbicides que
s�aboquen als cultius, que a la llarga
també arriben als consumidors, els
quals molt amablement les pròpies
empreses que comercialitzen els OMG
subministren als pagesos..

I pels consumidors, què?

Doncs bé a simple vista no es pot
distingir clarament un producte
transgènic d�un convencional, a no ser
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el ritme deel ritme deel ritme deel ritme deel ritme de
l`esquerrral`esquerrral`esquerrral`esquerrral`esquerrra
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Amèrica Llatina, més enllà de visions
romàntiques, s�està constituint -per
alegria dels homes i dones
progressistes de tot el món- en un bloc
de resistència a l�imperialisme i a les
polítiques neoliberals, a més de
propositiu, amb projectes polítics que
tenen per eix central la millora de
vida de les persones i la construcció
de relacions en què el màxim benefici
no sigui l�únic objectiu.

És per això, que fa mesos que parlem
del procés d�integració que s�està
esdevenint a l�Amèrica Llatina. Un
procés que, per sobre de tot,
identifiquem com a necessari; i que
lluny de focalitzar-se únicament en
dos processos, que si bé emblemàtics
-com ho són Cuba o Venezuela- cal
contextualitzar amb altres països que
estan canviant (i millorant) el rumb
de la quotidianeïtat dels seus
habitants. Parlem del Brasil d�en
Lula, de l�Argentina d�en Kirchner o
l�Uruguai d�en Tabaré.

L�Uruguai va viure el passat 31
d�octubre la primera victòria de
l�esquerra en més de 170 anys.
Anomenada la Suïssa de
Llatinoamèrica, en el panorama
polític uruguaià es va configurar, fa
més d�un segle, una aliança de la
burgesia, que es concretava en
l�alternança dels dos grans partits,
el Blanco i el Colorado, representants
d�aquesta classe i dels seus interessos.

Davant d�aquesta situació de
bipartidisme, i mentre creixia el
percentatge de població que vivia en
el llindar de la pobresa, l�any 1971
neix el Frente Amplio (FA), amb la
confluència dels partits tradicionals de
l�esquerra, conjuntament amb sectors
demòcrata-cristians i desencantats

dels partits oficialistes, i on també està
integrat el Movimiento de Liberación
Nacional-Tupamaro.

El FA ha esdevingut, doncs, l�eina i
el símbol d�alliberament d�un país
esclavitzat per unes polítiques
neoliberals salvatges que l�han conduït
a que 1 de cada 3 urguaians visqui
fora del seu país, a una taxa d�atur
en determinades zones del 40% o un
20% dels infants sense escolaritzar.

I, com a eina que aglutina l�esquerra
amplia, no descarta cap camí �fins i
tot determinats camins que ens poden
generar alguna contradicció-, per tal
que el seu objectiu bàsic: donar una
vida millor i més justa al poble
uruguayà, passi a ser una realitat.

La Celia Hart, investigadora de
l�escena política de l�Amèrica Llatina,
escrivia el passat novembre que tots
els llatinoamericans havien d�alçar
una copa i brindar perquè un altre
poble germà ballava al ritme de
l�esquerra.

La Celia encertava aquell dia en les
seves paraules, a les quals cal que

Mireia Mora

que ho especifiquin a l�etiqueta i la
diferència de preu es relativa. A més
per una altra banda els estudis
realitzats sobre els efectes que
repercutirien a la llarga, en els
consumidors encara no son del tot molt
fiables, ja que no es permet fer-los a
gran escala i menys que ho siguin
d�organismes independents.

Però molts ja fan una crida alarmant
fins tot la pròpia OMS d�algunes
possibles conseqüències, com el fet
de la ingesta d�ampici l · l ina
provinent del panís modificat, gen
que aporta a les plantes una gran
resistència als antibiòtics cosa que
si es transmet l�esser humà podria
modif icar f ins i tot els hàbits
d�alguns bacteris en el nostre cos
fent-los més resistents als antibiòtics
convencionals.

Com poden afectar al medi
ambient els OMG?

Doncs bé les conseqüències les podem
començar a veure ara després d�anys
d�aplicacions indiscriminades, i una
d�elles és la contaminació genètica
conseqüència del cultiu de OMG que
contamina a través del pol·len a
d�altres cultius de la vora i fins a
contamina a espècies que es troben
al medi natural, ja que no ens
oblidem de que són organismes vius
i que les abel les i d�altres
pol · l initzadors no veuen si són
transgènics o no peatge que paguen
ells primer i que fan que tota la
cadena es pugui contaminar sense
voler-ho.

Per tot això i més, la societat hauriem
de demanar a les institucions
pertinents que s�informi als
consumidors clarament, que hi hagi
un etiquetatge clar a on s�especifiqui
la procedència del mateix.

Per tot això mireu bé les etiquetes.
Vosaltres decidiu.
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El passat 17 d�Abril hi van haver
eleccions municipals a Cuba, com cada
2 anys i mig, malgrat el silenci selectiu
dels grans mitjans de comunicació de
masses, que prefereixen parlar de Cuba
només per a desinformar i mentir sobre
la pretesa, i no real, dictadura de
Fidel.

La raó cau pel seu propi pes: si Cuba
realment fos una dictadura, el poble
cubà, educat culturalment,
organitzativament i en la discussió
política, no hagués perllongat aquesta
situació durant tants anys, en els quals
un dels seus principals objectius ha
estat defensar la Revolució davant les
múltiples agressions imperialistes. Per
tant, la única dictadura i privació de
llibertat que hi ha a Cuba prové dels
EUA.

El procés electoral comença tres mesos
abans de la data de les eleccions, quan
s�inicia el procés de selecció dels

LES ELECCIONS A CUBALES ELECCIONS A CUBALES ELECCIONS A CUBALES ELECCIONS A CUBALES ELECCIONS A CUBA
un procés democràticun procés democràticun procés democràticun procés democràticun procés democràtic
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candidats a
d e l e g a t s
municipals, durant
les milers
d�assemblees que
els electors
organitzen al llarg
de tot el país, a
nivell de
circunscripcions
electorals d�uns
350 habitants.

La vertadera
essència de la
democràcia cubana
radica aquí, en
a q u e s t e s
circunscripcions,
en la participació
directa dels cubans
en l �elecció del seu
delegat, que és
quelcom que viu al
mateix barri, que

1212121212

ens hi sumem des d�Europa; reconeixent la
diferència de cada un dels processos que s�estan
donant a l�Amèrica Llatina, cada un amb les
seves peculiaritats.

Però el que queda, el que a la llarga es
mantindrà en el temps i la història, lluny de ser
les contradiccions seran les conquestes. Les
conquestes que aniran sent construïdes pel poble
uruguayà, ara que la història, i el nou govern
els dóna veu, i és que ja ho va dir en Tabaré:
festejen, uruguayanos, festejen que la victoria
es de ustedes.

Brindem, doncs, perquè un poble més balla al
ritme de l�esquerra; un ritme que a cada racó
del món s�escriu i es dansa de forma diferent,
segons la realitat que el composa.
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manté contacte amb els electors
setmanalment i que té l�obligació de
rendir comptes dues vegades l�any
davant les persones que l�han votat, i
que pot ser revocada en qualsevol
moment del seu càrrec.

A Cuba, qualsevol persona major que
18 anys pot ser candidata a delegat/
da si és proposada i posteriorment
electa per una majoria de persones en
alguna de les reunions de veïns de cada
circunscripció, sense haver de
pertànyer a cap partit ni organització,
a diferència dels països amb
�democràcia� representativa, on només
els ciutadans vinculats a algun partit
poden tenir la oportunitat de ser
candidats a algun òrgan del govern.

Aquesta concepció diferent de la
democràcia és la clau del sistema
electoral cubà, que permet la
participació directe del poble en tots
els aspectes del sistema, posant-lo com
a protagonista real de la Revolució,
molt més enllà de la vinculació del
poble en les anomenades
�democràcies� representatives, on la
vertadera pràctica política només recau
en la classe política privilegiada.

A més, la única propaganda electoral
permesa és l�exposició de les biografies
dels candidats a cada col·legi electoral,

quinze dies abans de les eleccions, fet
que garanteix la igualdat d�oportunitats
de cada canditat davant els seus
electors. Finalment, quan aquests
candidats són electes, no obtenen cap
privilegi pel seu càrrec, sinó que
segueixen cobrant el mateix sou que
abans. Només la vinculació al seu
electorat i la responsabilitat de
representar-lo seran la seva
recompensa.

Així, d�acord amb aquest sistema
electoral, el president de la República

s�ha de sotmetre a tres eleccions: ha de
ser proposat i elegit en una de les
Assemblees Municipals, posteriorment
ser proposat com a President i finalment
elegit pels diputats de l�Assemblea
Nacional del Poder Popular, els
membres de la qual són elegits quasi
de forma análoga als membres de les
Assemblees Municipals, però en unes
altres eleccions a nivell nacional.

Així doncs, la informació, i no
desinformació, sobre aquest i altres fets
que es donen a Cuba han de ser les
nostres eines per a rebatre tots els
tòpics basats en mentides que des dels
grans mitjans de comunicació
capitalistes ens intenten inculcar: la
dictadura de Fidel, la falta de llibertats
individuals i la no-consideració dels
drets humans. La resposta a totes
aquestes qüestions està en la voluntat
d�entendre la vertadera Cuba, no des
dels vicis de la societat occidental, sinó
des de la tolerància i respecte al poble
cubà, que té tot el dret a ser sobirà
d�ell mateix, sense les injerències
constants de l�imperialisme.

L�únic defecte de Cuba és practicar un
model de convivència diferent al nostre,
que pugui ser ser l�exemple a seguir
d�altres pobles, i complir amb la ferme
determinació d�avançar cada dia, en
plena sobirania, cap a un món millor.

1313131313
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¿Hasta qué punto te afecta en¿Hasta qué punto te afecta en¿Hasta qué punto te afecta en¿Hasta qué punto te afecta en¿Hasta qué punto te afecta en
tu vida el hecho de que tu padretu vida el hecho de que tu padretu vida el hecho de que tu padretu vida el hecho de que tu padretu vida el hecho de que tu padre
sea el Che?sea el Che?sea el Che?sea el Che?sea el Che?

Yo siempre digo: soy un accidente
genético. Tuve el honor de ser la hija
de este hombre, pero le pudo haber
tocado a cualquier otro. Lo importante
de todo esto, yo pienso que es ser digna
hija del pueblo donde tú vives. Eso es
lo mejor. Y eso es lo que a mi me
enseñaron. Y lo que quería papá
también para nosotros.

Él no pensaba que nosotros tendríamos
que ser mujeres y hombres especiales,
sino simplemente dignos hijos del
pueblo donde vivimos. Y eso he tratado
de hacerlo siempre. Entonces me siento
muy bien, muy tranquila, cuando hay
un cariño que sé que no me toca a mí,
sino a mi papá. Lo dejo pasar, con los
pies bien firmes sobre la tierra, y trato
de ganarme un poquito ese cariño por
mí misma. Pero nada más, sin
problemas.

ENTREVISTENTREVISTENTREVISTENTREVISTENTREVISTA AA AA AA AA A
aleida guevaraaleida guevaraaleida guevaraaleida guevaraaleida guevara

¿Podrías hablarnos un poco del¿Podrías hablarnos un poco del¿Podrías hablarnos un poco del¿Podrías hablarnos un poco del¿Podrías hablarnos un poco del
Che, en todas las facetas de suChe, en todas las facetas de suChe, en todas las facetas de suChe, en todas las facetas de suChe, en todas las facetas de su
vida: como padre, comovida: como padre, comovida: como padre, comovida: como padre, comovida: como padre, como
revolucionario,revolucionario,revolucionario,revolucionario,revolucionario, c o m oc o m oc o m oc o m oc o m o
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Mira, el che era un
hombre con una gran

característica:
sabía amar.
Eso es muy
importante
para un ser
humano. Él
llevó a la
práctica sus

ideales, trató de hacer realidad sus
sueños, que es algo que yo siempre
reto a los jóvenes y a los no tan
jóvenes: no se queden solamente con
el sueño, traten de hacerlo realidad.
Eso es lo bonito, no se queden
solamente con la sensibilidad ante lo
que no les gusta, traten de cambiar
esa realidad, luchen por ello, pongan
la fuerza que tienen como seres
humanos en un objetivo.

No se queden en la nebulosa
Andrómeda dando vueltas y ver de
dónde cae el mango maduro, no señor,
hay que ir a la mata, hay que sacudirla
a veces con fuerza y con unidad. Eso
es importante. El Che tenía todas estas
características: honesto� honesto a
veces, rallando en las cosas. Has visto
�Diarios de motocicleta? La película
se basa en �Notas de viaje�, ¿tú te lo
has leído? Léetelo. Ahí vas a entender
por qué te hablo de honestidad. Era
un hombre que hacía precisamente lo
que decía y decía lo que pensaba.

Fíjate, nunca se disolució, que muchas
veces la gente dice una cosa y hace
otra. Él no. Él siempre tuvo una unión
perfecta entre dicho y hecho. Eso rara
vez se ve.

Él nos enseñó que es posible. El Che es
un hombre que dedica su vida a un
ideal, pero sobretodo a perfeccionarse
como ser humano: se exigía todos los
días ser mejor ser humano. ¿Con qué
objetivo? Con ser más útil a otro ser
humano. Mira que cosa más sencillita.
Nos olvidamos de estas cosas simples
de la vida. Ese es el Che Guevara,
cuando no sabía algo, estudiaba, era
una ansiedad de conocimientos infinita.
Nunca terminamos de aprender.

Todos los días aprendemos algo nuevo.
Hay que estar abierto a ese
conocimiento, hay que capturarlo, como
una esponja, ¿entiendes? Nunca te
puedes cansar de estudiar. Cuando yo
era muy joven leí un libro soviético �
ahora no sé si era ruso � pero bueno,
era soviético, que se llama �Así se
templó el acero�. Es un libro que
empieza un poco denso, lento, pero al
final es apasionante, es precioso.

El protagonista muere, y antes de morir
dice: �hay que vivir de forma tal que
al morir no sientas dolor torturante por
los años pasados en vano�. Eso ha sido,
para mí, ley en mi vida, tratando todo
el tiempo de vivir de forma tal que me
sienta útil como ser humano, y eso se
lo debo también a mi papá. Yo a veces
he dicho - padre que he conocido muy
poco, ¿no? - que he disfrutado muy poco
su calor humano, su afecto, pero le
debo mucho a mi papá. No solamente
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le debo el amar la vida, sino también
el defenderla con honor y valentía; y
eso es algo que el Che puede legar a
todos los que queramos aprender de él
un poquito, y estar mas cerca de su
vida. Por eso siempre recomiendo a los
jóvenes: lean lo que el Che escribió,
búsquenlo i léanlo. No lean lo que
terceras personas han escrito de él, eso
no es válido, lean lo que él escribió. Y
entonces vamos adelante, vamos a
aprender algo interesante, siempre.

¿Qué perspectivas tiene Cuba¿Qué perspectivas tiene Cuba¿Qué perspectivas tiene Cuba¿Qué perspectivas tiene Cuba¿Qué perspectivas tiene Cuba
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El continente latinoamericano lleva
más de 20 años de política neoliberal,
que ha sido lo más cruel que hemos
vivido en los últimos años. Pueblos que
pudieron llegar a ser el
décimo productor de
grano del mundo, como
Argentina, hoy tienen
niños muriéndose de
hambre. Pueblos como
Méjico, que era
productor i exportador de
algodón, hoy sólo su
algodón entra a las
grandes fábricas,
empresas de EUA. Ellos
no son dueños ya de su
algodón. Y así infinidad
de ejemplos que muestran
como estos 20 años de
política neoliberal o más
han ido saqueando al
c o n t i n e n t e
latinoamericano de todas
sus riquezas.

Es una segunda explotación colonial,
pero ahoramuchomás fuerte,más brutal
que las primeras que vivimos. Esto hace
que la gente vaya llegando a un
momento de desesperación. A ver, si me
voy a morir de hambre, pues que me
maten intentando cambiar esta realidad.
Hay explosiones sociales importantes,
movimientos indígenas que están
tomando un camino de verdad; y hay
un país de Latinoamérica, como
Venezuela, quemuestra una alternativa.

Es por primera vez dueño, ese pueblo,

de sus recursos naturales, de su
petróleo� y por primera vez, los
beneficios de ese petróleo se pueden
utilizar en educación, salud, trabajo
para la gente, dignidad, vivienda
digna� Fíjate cuántas cosas, siendo
solamente dueño del petróleo, que es
de su tierra, que es suyo, ¿eh? Si todos
los pueblos de Latinoamérica hicieran
lo mismo que está haciendo hoy
Venezuela, la vida de nuestra gente
mejoraría muchísimo, y eso es
importante.

Es una posibilidad real que tenemos
para los próximos años. No va a ser
fácil. Tanto la Comunidad Europea
como los Estados Unidos de
Norteamérica, Canadá y Japón tienen
fuertes intereses en la zona, y no van a
dejar perderlos tranquilamente, eso es
verdad, pero nuestros pueblos tienen
que decidir qué van a hacer: morir de
hambre o morir luchando por otra

realidad para poder vivir mejor. Y
tendrán que tomar una
determinación� o el camino de
Venezuela� podría ser una
alternativa, que a mi me parece muy
interesante, o el camino de Cuba, que
también es interesante. Hay una
posibilidad real para nuestra gente.
Entonces, Cuba se ha convertido como
un faro de libertad, ¿no? Ahí está.

Nosotros decimos, hemos navegado en
aguas turbulentas muchos años y
estamos esperando que otros lleguen
para ayudarlos en esa navegación que

ya conocemos. Pero juntos siempre va
a ser mucho más fácil el camino. En
este momento Cuba esta viviendo
quizás uno de los mejores momentos
después del llamado período especial,
después que desaparece el campo
socialista europeo: tenemos una
relación con Venezuela en igualdad de
derechos, muy respetuosa, pero que
además da ganancias reales al pueblo
de Cuba, como también se las da al
pueblo de Venezuela.

Tenemos un descubrimiento de petróleo,
importante pera cualquier país y
tenemos además una gran relación con
China, millonaria, de verdad, y ahí
estamos; estamos floreciendo en este
momento, poco a poco, pero bastante
seguro, la verdad es que vamos
bastante seguros. ¿Cuál es la amenaza
más importante? La posible agresión
militar de Estados Unidos a Cuba, es
seria, es real, dicha por su presidente

públicamente, por tanto
es algo que tenemos que
tener en cuenta.

Pero quitando eso y que
pensemos que no se
vuelva tan loco el señor
Bush, quitando eso,
nosotros tenemosmuchas
posibilidades reales de
mejorar económicamente
y por tanto socialmente en
este momento en Cuba.

En este contexto,En este contexto,En este contexto,En este contexto,En este contexto,
¿qué tipo de¿qué tipo de¿qué tipo de¿qué tipo de¿qué tipo de
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necesita Cuba ahora?necesita Cuba ahora?necesita Cuba ahora?necesita Cuba ahora?necesita Cuba ahora?

A ver, Cuba necesita todo
tipo de solidaridad, toda,

económica, social, toda, pero hay algo
importante, que es romper la
desinformación a que es sometida la
gente con relación a Cuba, esa es la
solidaridad más importante, ¿sabes
cuál? el respeto.

El respeto y la confianza en un pueblo
que ha luchado siempre por lo que
quiere. Yo creo que nos lo hemos ganado,
y que es necesario tenerlo en cuenta, y
esa es la mejor solidaridad del mundo,
que nos respeten como pueblo y que nos
ayuden a aclarar para el mundo nuestras
verdades, simplemente.
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