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Han passat dècades plenes de penúria i de victòries des d’aquell
llunyà 12 d’abril de 1936, quan al caliu de l’eufòria pel triomf del
Front Popular i el retorn de les conviccions republicanes d’esquerres
a Catalunya i a Espanya es formaren les Joventuts Socialistes
Unificades de Catalunya (JSUC). En aquell moment d’esclat de les
idees de progrés i d’avenç social, poc temps abans que el criminal
aixecament militar dugués el poble i les seves il·lusions a una
guerra devastadora i desigual, es forjà la unitat entre totes les
sensibilitats d’esquerres i progressistes de la joventut catalana, en
un front únic que mobilitzés el jovent encara desentès o
desconeixedor de l’enorme oportunitat històrica que representava
la IIa República. El potencial organitzador, la valentia i l’entusiasme
dels i les joves comunistes d’aquella època tèrbola és un dels llegats
més importants que ens cal mantenir.

Dels qui ens precediren en la lluita, aprenguérem a viure. I a entendre
la vida com un camí continu d’anàlisi, treball, esforç, organització.
I, evidentment, de joia i festa per compartir uns anys del nostre
temps amb la gent que ens envolta. Dels qui ens acompanyen avui
en aquest procés de globalització del capitalisme i les desigualtats
que aquest genera, n’hem de copsar les ambicions i el potencial
transformador de la feina que duen a terme. Apropar-nos a les
organitzacions de joves, al teixit associatiu cívic, a la joventut
que genera espais de pensament crític o d’ensenyament alternatiu,
al lloc de treball, als barris, a les escoles o als espais de lleure. Cal
que sapiguem destriar les reivindicacions d’aquells qui tampoc no
comparteixen el pensament únic, dels qui tenen clar que aquest
sistema injust i repressor posa fre al lliure desenvolupament de
l’activitat humana.

El dret a un habitatge digne; a uns contractes i condicions laborals
que no siguin fruit de la precarietat sinó que fomentin la realització
de la persona a través de la seva producció; a un ensenyament
públic, laic, gratuït i de qualitat; a uns serveis socials d’assistència
i salut universals i gratuïts sense distincions en base al poder
adquisitiu de cadascú; la total equiparació en el tracte, a tots els
nivells, entre la dona i l’home; i un llarg etcètera de qüestions
fonamentals són les preocupacions del jovent d’avui. Però més
enllà de la forma que prenguin aquestes reivindicacions, o de
l’agudesa en què es manifestin cadascun d’aquests problemes
depenent de la conjuntura, avui com ahir els i les joves tan sols
reclamem una vida digna, en què qualsevol persona pugui dur a
terme els seus projectes en plena llibertat i igualtat de condicions.
A una societat que no beneficiï ningú en detriment de la resta, a
una distribució equitativa de la riquesa, a una cultura llunyana
dels prejudicis que, ara i sempre, han impregnat l’imaginari col·lectiu
fruit de la ideologia dominant.

Han passat més de setanta anys des que es fundaren les JSUC. I en
fa més de 25 que els CJC, la Joventut Comunista, organitza i enforteix
el jovent català. Però hi ha coses que no han canviat: aquesta nova
societat, l’estadi de superació de les actuals contradiccions amb
què convivim i que dessagnen quotidianament el nostre planeta,
el socialisme, és allò pel qual nosaltres, els i les comunistes, lluitàrem
i continuarem lluitant des de tots els fronts. Així com les morts
d’aquells joves que covardament assassinà el feixisme nodriren la
llavor de la joventut del present, la nostra feina d’avui seran les
arrels per a què arribi el dia en què aquells qui no hem estat res,
treballadors i treballadores, ho serem tot.

Salut i bon IXè Congrés!
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la força de la unitat:

Als anys trenta la democràcia a Europa
es trobava seriosament amenaçada per
l’ascens del feixisme i de la dreta
antidemocràtica. Davant d’això, el VII
Congrés de la Internacional Comunista
(juliol-agost 1935), apostà per la
creació dels  <<Fronts Únics>> -unitat
entre socialistes i comunistes-, i dels
<<Fronts Populars>> -aliances
democràtiques antifeixistes amb liberals
i republicans-.  En aquest context, i al
caliu de la victòria electoral del Front
Popular a Espanya (Front d’Esquerres a
Catalunya) a les eleccions del 16 de
febrer de 1936, el mes de març va tenir
lloc la fusió de la Unión de Juventudes
Comunistas de España (UJCE) i les
Juventudes Socialistas (JJ.SS.), per tal
de constituir les Juventudes Socialistas
Unificadas (JSU).

A Catalunya l’impuls unitari i antifeixista
es trobava més avançat que a la resta
de l’Estat, i el 26 gener de 1936 ja
s’havia produït la unitat entre les
Joventuts Socialistes de la Unió
Socialista de Catalunya (USC) –partit
catalanista i socialista reformista- i les
Joventuts del Partit Català Proletari
(PCP) –partit nacionalista d’extrema
esquerra-, formant les Joventuts
Socialistes de Catalunya (JSC). Mesos
després, les Joventuts Socialistes de la
Federació Catalana del PSOE i les
Joventuts Comunistes de Catalunya, del
Partit Comunista de Catalunya –secció
catalana del PCE-, fan l ’acte de
presentació de les Joventuts Socialistes
Unificades (JSU) -també conegudes com
Unió de Joventuts Socialistes-, el 12
d’abril de 1936. Una setmana més tard,
les JSC decideixen, en congrés
extraordinari, incorporar-se al procés
unitari de socialistes i comunistes i,
juntament amb les JSU, estableixen les
bases de les futures Joventuts
Socialistes Unificades de Catalunya
(JSUC), que es constituiran el juny de
1936. El tret diferencial de les JSUC

respecte a les JSU d’Espanya és la
integració, mitjançant el concurs de les
JSC, de joves procedents del catalanisme
(i fins i tot de l’independentisme) i la
socialdemocràcia. Aquests joves
passaven a formar part d’una
organització marxista identificada amb
els principis de la Internacional
Comunista (i adherida, per tant, a la
Internacional Juvenil Comunista).
L’objectiu de les JSUC no era altre que
una República Socialista de Catalunya
federada a la Unió de Repúbliques
Socialistes d’Ibèria. Les JSUC
defensaven la identitat nacional de
Catalunya i el dret a l’autodeterminació,
però dins d’un projecte revolucionari
per a tot l’Estat Espanyol. El procés
d’unificació a nivell local, que havia de
culminar en el congrés d’unificació a
nivell nacional a principis d’agost, va
veure’s dramàticament alterat per l’inici
de la guerra.

Les JSUC van participar als combats del
19 de juliol de 1936 per aixafar
l’aixecament colpista a Barcelona,
prenent part en els enfrontaments que

es van produir a Plaça Universitat i al
port de la ciutat. Un cop sufocada la
revolta militar a Catalunya, molts
militants de les JSUC van incorporar-se
al front als primers dies de guerra,
formant la columna «Jaume Graells»
(militant del Comitè Local de Barcelona
mort durant els enfrontaments del 19
de juliol) destinada al front de Madrid,
i més tard el batalló «Lina Odena»
(dirigent catalana de les JSU que havia
mort prop de Granada). Posteriorment,
les JSUC van recolzar la creació de
l’exèrcit popular de la República, en
detriment de les milícies de partits i
sindicats.

El naixement de les JSUC serviria de
pròleg i d’incentiu per a la imminent
constitució del Partit Socialista
Unificat de Catalunya (el 24 de juliol
de 1936), esdevenint les JSUC
l’organització juvenil d’aquest partit.
Tot i que les relacions entre les JSUC i
el PSUC eren molt estretes, les
joventuts van mantenir un important
grau d’autonomia, establint una íntima
vinculació amb les JSU d’Espanya (més
independents respecte el PSOE i el PCE)
i apostant per una política juvenil
unitària, mitjançant els Fronts de la
Joventut, primer, i les Aliances Juvenils
Antifeixistes després.

Els objectius immediats, i particulars,
de les JSUC al començament la guerra i
la revolució eren augmentar el nivell
cultural de la joventut obrera amb el
projecte d’Universitat Popular, la
concepció de l ’esport com una
conquesta de la joventut (les JSUC van
participar en la preparació de
l’Olimpíada Popular -juliol de 1936-
frustrada per l’inici de la guerra) i la
unitat del jovent català al voltant d’un
ampli bloc antifeixista. Aquest
programa, acompanyat del compromís,
tant al front com a la reraguarda, amb
la victoria militar com a única garantia

Les Joventuts Socialistes Unificades de CatalunyaLes Joventuts Socialistes Unificades de CatalunyaLes Joventuts Socialistes Unificades de CatalunyaLes Joventuts Socialistes Unificades de CatalunyaLes Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya
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Després de la celebració del VIè
Congrés, el PCC va decidir
impulsar el procés de
reconstrucció de la Joventut
Comunista, fraccionada a causa
de les divisions internes que
s’originaren al si de la JCC a
principis dels anys vuitanta.
Així, es donà forma a un nou
projecte que tenia com a
objectiu primordial orientar la
lluita del moviment juvenil en
la direcció del socialisme i el
comunisme1. S’articulava al
voltant d’un nom, Col·lectius de Joves
Comunistes, i d’un model organitzatiu
basat en els col·lectius sectorials i
territorials i en la constitució d’una
organització independent del Partit,
però que seguís el projecte i les línies
polítiques elaborades conjuntament
amb aquest.

Com a mitjà de difusió del pensament i
l’activitat de la Joventut Comunista, es
dotaren d’un òrgan d’expressió, el
Revolució, que ha estat la finestra dels

25 anys de lluita25 anys de lluita25 anys de lluita25 anys de lluita25 anys de lluita

per a salvaguardar la democràcia i la
«revolució popular» desencadenada com
a resposta a la insurrecció; va portar a
les JSUC a unes xifres de militància
properes als 50.000 joves.

La derrota republicana a la guerra civil
no va aturar l’activitat política de les

JSUC, i al juny de 1939 es produeix la
primera temptativa de reconstrucció
clandestina de l’organització juvenil a
Catalunya. Els joves militants de les
JSUC que no s’havien exiliat seran els
responsables, fins l’any 1942, de la
reconstruccio del PSUC a l’interior del
país. A les acaballes de la II Guerra
Mundial els nuclis de les JSUC a
Catalunya estaven formats per grups de
quinze o vint persones, que treballaven
políticament de forma autònoma per les
dificultats d’establir contacte amb la
direcció. Cap a finals de la dècada dels
40, la forta repressió i l’estabilització
de la Dictadura obliguen a un
replantejament polític, i la majoria dels
militants de les JSUC passen al partit.

Durant els anys 50 el PSUC no tindrà
una organització juvenil a l’interior del
país, i haurem d’esperar fins a la dècada
dels 60 per veure als joves comunistes
enquadrats en una organització política
pròpia.

José Manuel Rúa
historiador

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA:
Casterás, Ramón. Las JSUC: Ante la guerra
y la revolución (1936-1939). Barcelona:
Nova Terra, 1977.

els Col.lectius de Joves Comunistesels Col.lectius de Joves Comunistesels Col.lectius de Joves Comunistesels Col.lectius de Joves Comunistesels Col.lectius de Joves Comunistes

CJC al món des del moment de la seva
fundació. La primera Festa del
Revolució, lloc de trobada i de debat
entre militants i persones afins al
projecte comunista, se celebrà el mateix
any 1982 al Parc de l’Espanya Industrial.

Els anys vuitanta

Un dels primers escenaris de
mobilització àmplia i de problemàtica
social aguda i concreta que van haver
d’afrontar els nous CJC va ser la lluita

contra la permanència
d’Espanya a la OTAN
(Organització del Tractat de
l’Atlàntic Nord). Espanya s’hi
havia adherit la primavera de
1982 durant el govern de la
UCD, però la qüestió de si calia
romandre o no en l’organització
es mantingué molt viva dins la
societat espanyola. La lluita per
la Pau, sempre intrínsecament
lligada al moviment comunista
i que en el moment anava unida
a la lluita pel Desarmament, es

féu més rellevant durant aquestes
primeries dels anys vuitanta.
L’articulació de l’espai militar que
l’imperialisme nord-americà va impulsar
transportà la temàtica de les despeses
militars al si de la societat espanyola.
Així, es féu una campanya per reunir
25.000 firmes per la Pau i s’impulsaren
les plataformes unitàries sota el lema
«OTAN NO, BASES FORA». Amb el temps
aquestes acabarien consolidant-se, com
la Taula de Joves per la Pau i la
Solidaritat2.

1. CJC: Introducción a la Juventud Comunista y al movimiento juvenil. Barberà del Vallès, 1983.
2. «La TJPS és ja una realitat». Revolució, número 26, abril de 1987.
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cop d’Estat del 23-F-, contra
l’imperialisme i en suport dels pobles
del Líban, El Salvador i de Nicaragua. El
suport a la Revolució sandinista es
tornà una de les vessants més clares del
caràcter internacionalista dels
comunistes.

A la universitat, se seguia amb atenció
el desenvolupament de la Llei de
Reforma Universitària (LRU) impulsada
pel Govern socialista, la qual es veia amb
escepticisme ja que no semblava clar
que servís per garantir més participació
de l’estudiantat als òrgans de decisió
de la Universitat. En aquest sentit, els
CJC treballaren per a recuperar el caràcter
representatiu dels Claustres i la plena
autonomia dels centres universitaris4.
Les protestes foren consecutives i
s’afegiren a la negativa davant
l’augment de les taxes, tot vertebrant
la Coordinadora Catalana d’Estudiants
Universitaris, que convocà l’alumnat a
les accions unitàries5.

Finalment, emperò, el govern del PSOE
convocà un referèndum sobre la
permanència a l’OTAN l’any 1986.
L’enorme esforç de conscienciació de
l’esquerra catalana féu que a Catalunya
el resultat va ser favorable al «NO»,
fet que es visqué com una victòria per
part dels CJC, però al conjunt de l’Estat
la consulta popular tingué com a final
l’acceptació generalitzada sobre l’ingrés
d’Espanya. La lluita contra les bases
tanmateix, no s’acabaria aquí.

Paral·lelament, durant aquests anys es
feren notar les protestes per un nivell
d’atur desmesurat que asfixiava l’Estat
espanyol i, més concretament, la seva
joventut. El nou govern del PSOE no
responia a les necessitats d’una
economia canviant, sinó que es dedicava
a les reformes formals a costa dels
treballadors i treballadores3. És l’època
de les grans mobilitzacions a Sagunt,
Gijón i Vigo de resultes de les tràgiques
conseqüències de l ’anomenada
reconversió industrial, i les grans marxes
al Baix Llobregat i el Vallès Occidental.
En aquest sentit, s’organitzaren
nombroses convocatòries contra l’atur,
entre elles diverses Grans Marxes de
milers de persones al Vallès i un festival
contra l’atur a Lleida. La qüestió del dret
al treball es posà en primera plana de
les necessitats del moment durant gran
part dels vuitanta.

Els CJC, doncs, començaven a organitzar-
se i vertebraven la seva activitat al
voltant de diversos eixos. A més de les
ja esmentades, existiren accions contra
el feixisme –de resultes de l’intent de

En la IX Conferència Nacional (febrer de
1984) es reafirmà l’actuació de la Joventut
Comunista entorn a la lluita per la pau i
contra l’atur. La Conferència permetia veure
la consolidació dels CJC com a organització,
la seva maduresa política i l’augment de la
seva presència i influència entre joves,
treballadors, estudiants, etc.6 També es
constata la presència de militants de CJC
a les llistes electorals del PCC. Al juliol del
mateix any, s’organitzà la IIa Festa de
Revolució al recinte del Poble Espanyol,
amb l’eslògan «Els joves per la pau, no a
l’OTAN». La Festa repetiria escenari en els
anys següents, incorporant cada cop més
actes, xerrades i actuacions musicals.

Les consignes contra el militarisme
també tenien una traducció en clau
interna: l’aguda crítica feta des de
l’esquerra a la institució del Servei
Militar i, més concretament, a les
pèssimes condicions en què els soldats
de lleva havien de realitzar-lo, van
originar un profund debat al conjunt
de tot l’Estat respecte la necessitat de
proseguir el sistema de Servei Militar
obligatori  –la «mili»- o no. Els
comunistes es pronunciaren per una
democratització de la vida castrense,
una reducció del Servei Militar, un
tracte digne i llibertat d’expressió per
als soldats, i la possibilitat de complir
un Servei Civil alternatiu7.

3. Josep Miquel Céspedes. Revolució, número 0, maig de 1983.
4. «El PSOE amb la LRU vol fer la reconversió universitària». Revolució, número 8, maig-juny de 1984.
5. «Els universitaris exigeixen universitat pública i gratuïta». Revolució, número 15, abril-maig de 1985.
6. Editorial. Revolució, número 7, març-abril de 1984
7. Resolució del Comitè Central dels CJC a Revolució, número 10, setembre de 1984; «En defensa de los derechos de los jóvenes soldados» a
Revolució, número 23, gener de 1987.
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Al conjunt de l’Estat, el projecte polític
de la joventut comunista es
materialitzava en la creació dels CJC
d’Espanya, el 1985. Aquell mateix any
se celebraria el IV Congrés8 a Catalunya
i a finals de l’any següent tindria lloc el
I Congrés estatal amb la participació
d’un gran nombre de delegats. Aquest
confirmaria el camarada Josep Miquel
Céspedes com a Secretari General dels
CJC-E9. La Joventut Comunista, catalana
i espanyola, prenia impuls.

Mentrestant, les mobilitzacions contra
l’obra reformista del govern de Felipe
González no s’aturaven. A les ja cruentes
lluites contra l’atur, s’hi veniren a sumar
les reivindicacions a causa de la nova
Llei de la Sanitat i la reforma de la
Seguretat Social, que comportaven una
greu retallada de les pensions que
havien de percebre el conjunt de la
classe treballadora. Aquests canvis eren
considerats mesures regressives en
política social, davant els quals es
convocaren nombroses vagues, aturades
i manifestacions des de les CC.OO. tenint
com a punt àlgid les vagues generals de
1985 i 1988.

A finals de la dècada dels vuitanta,
les propostes per a transformar
l’ensenyament públic del conjunt dels
i les alumnes organitzades en la
Coordinadora d’Estudiants de
l’Ensenyament Mitjà (CEEM) xocaren
frontalment amb les intencions del
PSOE i de CiU, provocant
mobilitzacions d’envergadura durant
el curs 1986-1987. La guerra bruta
dels partits polítics governants, que
propiciaren l’aparició de «sindicats»
i «coordinadores» partidistes amb la
intenció de fraccionar el moviment
estudiantil, no impedí la protesta
unitària als carrers que fou resposta amb
violència per part dels cossos repressius
de l’Estat: a Madrid dispararen trets de
bala, i a Catalunya tancaren la UAB a
causa de l’ocupació del Rectorat per part
d’estudiants universitaris que
protestaven contra la LRU10.

El posterior tràmit de presentació i
aprovació de la LOGSE (Llei Orgànica
d’Ordenació General del Sistema
Educatiu) l’any 1990 encara faria
enardir més la frustració de l’estudiantat
amb unes institucions polítiques que
el marginaven de tota decisió referent
al model educatiu o els continguts de
l’ensenyament, cada cop més minsos i
sense reformes que incorporessin les
millores pedagògiques reclamades des
del sector docent.

L’abril de l’any 1989 se celebrà el Vè
Congrés dels CJC amb el lema «Unitat
en la lluita! Força joventut», que analitzà
la situació internacional referent al
perill nuclear, a les contínues agressions
imperialistes sobre els drets dels pobles;
en clau interna reflexionà sobre
l’articulació del projecte comunista a
Espanya i Catalunya amb el PCC-PCPE,
la necessitat d’un canvi en l’hegemonia
política de CiU fonamentat en la
vertebració del Front d’Esquerres, i la
situació d’una joventut cada cop més
apolititzada i reprimida en drets a la
feina, la universitat i el conjunt de la
societat11.

Els anys noranta

La caiguda del mur de Berlín i la
posterior desintegració de la Unió
Soviètica i el conjunt de països que
conformaven el bloc socialista de
l’Europa central i oriental a causa de
factors sòcio-econòmics (com

l’estancament de la capacitat productiva
i la conseqüent aturada en la generació
de riquesa) i polítics (la participació
evident del capital occidental en les
successives crisis de Polònia,
Txecoslovàquia, etc. o l’acarnissada
ofensiva contra l’Alemanya democràtica
en són alguns exemples), provocà un
profund daltabaix en el moviment
comunista internacional12. L’impacte
que aquests successos tingueren a tot
el planeta no deixà incòlume els CJC,
que sofriren una comprensible etapa de
reflux, rebaixant llur activitat a
principis dels anys noranta, amb una
militància que tanmateix continuà
treballant en els àmbits socials (lluita
sindical, etcètera).

Els profunds canvis en la geografia
planetària i el traumàtic significat que
això tenia per al moviment comunista
donaren lloc a rics debats i a reflexions
polítiques d’envergadura, que en el cas
del PCC es concretaren en els documents
del Comitè Central de desembre de 1989
i en el material preparatiu del IXè
Congrés.

Mentre el conjunt dels països del
tot el globus es preguntava què
s’esdevindria i cercava el seu lloc
en el nou ordre mundial –ara que el
projecte imperialista del
neoliberalisme nord-americà i
europeu tindria via lliure per a ésser
aplicat i l’OTAN ja no trobava cap
bloc de poder capaç de plantar-li
cara-, les problemàtiques
quotidianes tornaren a fer-se
visibles i a partir d’aquestes
començà la reorganització de
l’esquerra comunista, fidelment
compromesa amb les lluites populars

i no disposada a claudicar tan
fàcilment.

En la nova etapa en què el capital tenia
mans lliures per a llimar sense obstacles
les prestacions socials fruit de les
reivindicacions del proletariat al llarg
de dos-cents anys, els CJC començaren

9. «Els CJC-E comencen una nova etapa política». Revolució, número 23, gener de 1987.
10. José M. Cazalla: «Els estudiants exigeixen els seus drets i el govern respon amb trets» a Revolució, número 24, febrer de 1987; i «Els estudiants
aconsegueixen les primeres victòries amb la mobilització» a Revolució, número 25, març de 1987.
11. CJC: Informe polític del V Congrés, 1989.
12. Per a més informació respecte a les causes i conseqüències del col·lapse del socialisme europeu vegeu VV.AA.: Europa del Este: el colapso.
Editora de Ciencias Políticas, La Habana, 2002. Per a una comprensió profunda del període de la guerra freda, vegeu VV.AA.: La paz simulada.
Alianza Editorial, Barcelona, 2002.
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a reorganitzar-se en base a potenciar
de nou el Moviment per la Pau,
protestant pels conflicte bèl·lic que
suposaren les successives Guerres del
Golf i, posteriorment, les sagnants i
cruentes guerres dels Balcans causades
pel procés de desintegració de l’antiga
Iugoslàvia. Les aturades de classes, les
mobilitzacions a peu de carrer i la feina
ininterrompuda dins els moviments
cívics per la pau donaren lloc a una
autèntica protesta popular contra el
projecte de reorganització
geoestratègica que el capitalisme tenia
previst per al canvi de mil·lenni.

En el camp de la Universitat, es treballà
per garantir la presència i la incidència
del nostre sindicat de referència,
l’Associació d’Estudiants Progressistes
(AEP) als campus catalans. Entès com
una de les vies d’acció per a organitzar
el moviment estudiantil, es combinava
amb una forta campanya pro
Assemblees de Facultat, que els CJC
sempre han defensat com a autèntics
òrgans legítims de decisió, debat i
creació cultural de l’alumnat.

En aquest context, la victòria electoral
de la dreta als comicis estatals de
1996, causà un desenvolupament
encara més accelerat del
desmantellament de l’Estat del Benestar.
El govern del PP inicià dures reformes
en tots els àmbits, motivant una anàlisi
des de l’esquerra en què es féu prevaldre
la tesi que davant aquest procés
retroactiu calia defensar afèrrimament
les conquestes socials ara sota amenaça.

Les mesures regressives més importants
que impulsaren els hereus del franquisme
foren les que donaren lloc a la Reforma
Laboral de 1997, que sofrí una greu
retallada i va endurir les cada cop més
difícils condicions de vida dels i les
treballadores. La progressiva
implantació de les Empreses de Treball
Temporal (ETTs) i la completa
desprotecció que aquestes suposen per
als assalariats feren néixer el que es
podria anomenar moviment contra la
precarietat –el qual arriba fins els
nostres dies-, des de plataformes
socials, sindicats i, evidentment, amb
un paper destacat dels i les comunistes
en la vertebració i difusió del seu

discurs. En el camp de la lluita pel dret
al treball també destacà la creació de
les Meses Cíviques contra l’atur, fronts
amplis de diverses sensibilitats que
organitzaren a semblança del que s’havia
fet als anys vuitanta, grans Marxes
contra l’Atur com la que arribà fins a
Perpinyà.

La Solidaritat, eix fonamental del
moviment comunista, expermientà un
creixement organitzatiu amb la creació del
Moviment de Brigadistes (1996), una
federació independent dels CJC que es
defineix com a un espai obert que aplega
persones –les quals normalment no són
militants- que entenguin la solidaritat com
a eina de transformació social i comprimís
amb la lluita d’altres pobles. És, en
definitiva, la punta de llança de l’acció
internacionalista de la Joventut
Comunista, que organitza des de fa una
dècada la Brigada Dolores Ibárruri a Cuba
tenint com a contrapart la UJC (Unión de
Jóvenes Comunistas) i en els darrers anys
també la Brigada Simón Bolívar a
Veneçuela, en una aportació de la joventut
catalana als processos revolucionaris
d’aquests països i al procés global
d’integració llatinoamericana. Durant tots
aquests anys, també hi ha hagut brigades
de solidaritat a El Salvador, Nicaragua,
Portugal i Marinaleda. Finalment, cal
esmentar la Brigada Sahara Hora a la terra
del poble sahrauí per a col·laborar amb la
lloable tasca del Frente Polisario (i la seva
vessant jove, l’UJSario) per a pal·liar els
tràgics efectes d’un conflicte diplomàtic
causat per la negligència de les potències
europees.
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Són també d’aquesta època la campanya
d’extensió i difusió de l’ideal comunista
Per què?, que analitzava les principals
problemàtiques dels i les joves catalans i
les contradiccions al si del sistema que
les provocaven, i exposava les raons que
ens mouen a prendre la paraula i a
organitzar-nos per a posar els fonaments
del pensament crític necessari per avançar
cap al socialisme. També amb aquesta
voluntat integradora es concentraren
esforços per a articular al voltant d’un
discurs progressista els agents socials i
associacions que treballaven el conjunt
d’activitats de l’educació en el lleure.
Però no cal oblidar que com a joves
comunistes també sabem tenir els
nostres espais de festa combinats
amb xerrades de contingut polític
que serveixen per enfortir els vincles
amb els i les joves que encara no estan
organitzats. Per aquest motiu, l’any
1997 se celebrà amb un gran èxit el
Concert del Che a Nou Barris, que
serví de base per a recuperar la
trobada lúdica més nostrada ja que
durant una època aquesta fou una
part més de la Festa Avant del Partit.
La Festa Revolució, que reaparegué
l’any 1999, des de llavors ha tingut
reedicions any rera any.

Els anys noranta, doncs, s’iniciaren amb
un marcat procés de reestructuració que
a finals de la dècada ja havia donat pas
a una organització renovada i combativa.
Emergia de nou la Joventut Comunista.

Els CJC del segle XXI

El nou segle s’inicià de manera abrupta amb
l’atemptat contra el World Trade Center de
Nova York el dia 11 de setembre del 2001,
que atorgà una carta blanca a l’expansió
imperialista dels lobbies nord-americans,
sota l’ambigua denominació de guerra
global contra el terrorisme; una guerra
global que es manifestaria en les operacions
militars a l’Afganistan i, dos anys després,
en la campanya bèl·lica a l’Iraq que encara
avui persisteix. Així, sota el pretès
objectiu de garantir les llibertats
individuals i la democràcia representativa,
els EUA iniciaren una expansió militar per
tal d’assolir el domini de localitzacions
geoestratègiques en una zona eminentment
hostil; accions clarament emmarcades
envers llur pretensió d’assolir l’hegemonia
mundial.

A nivell de l’anàlisi internacionalista, no
obstant, les torbadores perspectives
trobaren un bri d’esperança a l’Amèrica
Llatina, on, a més dels innegables avenços
de la Revolució cubana d’ençà l’any 1959,
des de finals dels anys noranta el triomf
electoral d’Hugo Chávez Frías a Veneçuela
i l’adveniment de l’anomenada Revolució
Bolivariana  prometia un canvi
substancial en la política econòmica del
país, una major progressió tributària, un
eminent augment en la despesa social i
un repartiment més equitatiu de la
riquesa. Posteriorment, aquest eix

constestatari a l’imperialisme nord-
americà s’ampliaria amb la incorporació
de Bolívia fruit de la victòria electoral
d’Evo Morales (2005), i l’Equador de Rafael
Correa (2006). En menor mesura, també
cal constatar l’alineament d’un grup de
països que, si bé no han dut a terme
transformacions revolucionàries directes,
sí han fet passos envers el benestar social
de les capes més humils de la població,
tot aliant-se en òrgans macro-econòmics
com el Mercosur que suposen una certa
resistència al lliure moviment del capital
ianqui a la regió (Brasil, Argentina,
Uruguai, Nicaragua).

En clau interna, en els primers anys del
nou segle la política extremista del Partit
Popular basada en la retallada de drets
civils i socials i en la involució
democràtica arribà al seu zenit d’ençà la
majoria absoluta aconseguida l’any 2000.
Mostra d’aquesta línia ultradretana en la
legislatura d’Aznar podria ser una
producció legislativa altament restrictiva
i criminalitzadora en el camp de la
llibertat d’expressió i pensament, que
elaborà lleis tals com la Llei de Partits,

el Pacte Antiterrorista o la Llei
d’Estrangeria, que comptà en tot moment
amb una complicitat del PSOE que, en
cap moment, exercí un paper d’oposició
digne de menció. L’àmbit social sofrí una
progressiva privatització dels sectors
públics, de manera especialment intensa
en l’ensenyament amb lleis com la LOCE o
la LOU, amb l’oposició frontal de la
comunitat universitària. Aquesta acció de
govern ultradretana portà els CJC a iniciar
la Campanya contra el Neofranquisme,
destinada a conscienciar, formar i fer
germinar el pensament crític enfront
aquest cúmul d’agressions sobre els i les

treballadores.

Així doncs, amb el tombant de
mil·lenni i l’enduriment de les
polítiques d’una dreta amb majoria
absoluta al Congrés dels Diputats,
arribaren nous fronts de lluita que
necessitaren de noves anàlisis per
a reformular l ’activitat
revolucionària dels CJC. En aquesta
fase en què les contradiccions del
sistema es feren més evidents, el
moviment comunista tingué una
participació preeminent en la
vertebració de les contestacions
populars contra les mesures
antidemocràtiques i retrògrades de

la decadent segona legislatura d’Aznar.

Pel que fa a la Universitat, veiérem com
la introducció de la LOU (Llei Orgànica
d’Universitats) posava encara més traves
a la necessària democratització dels
centres i retallava i bloquejava una altra
vegada la participació dels i les
estudiants en els òrgans directors,
suposant un creixement notable de les
protestes estudiantils que, un cop més,
exigiren un ensenyament universitari
públic, gratuït, laic i de qualitat. A més,
l’anomenat procés de Convergència
Europea per a la creació de l’Espai
Europeu de l’Ensenyament Superior
(EEES) amb el paquet de mesures dirigides
per l’Organització Mundial del Comerç
(OMC) que no ha votat ningú, conegut
com a Pla de Bolonya, amenaça greument
la pervivència del sistema públic
universitari vigent (al qual manquen grans
reformes en positiu). Els fronts són
múltiples: l ’anunciada supressió
d’algunes carreres perquè «no satisfan les
necessitats del mercat», la introducció
d’un sistema de graus que encarirà els
primers cicles i farà inaccessibles per a
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molts els postgraus, la programació d’un
model d’ensenyament a temps complet
que fa incompatible l’estudi i el treball
per als i les estudiants, i un llarg etcètera
de mesures que van en la direcció de crear
una Universitat elitista i només
assumible per aquells qui puguin dedicar-
se exclusivament a estudiar. Sense
comptar, a més, amb la intromissió
d’entitats financeres i capital privat en
la direcció dels centres.

L’enorme oposició de la comunitat
universitària a totes aquestes mesures
donaren lloc a les multitudinàries
manifestacions d’estudiants del 17-N
i el 16-N durant dos anys consecutius
(2005 i 2006), organitzades i
promogudes per la Plataforma
Mobilitzadora en Defensa de la
Universitat Pública (PMDUP), en la qual
participem activament a través del nostre
referent sindical, l’AEP.

L’entrada d’Espanya al petit
comitè que va decidir
endegar una guerra a l’Iraq
al 2003 contra l’opinió de
tota la comunitat
internacional a canvi
d’algunes prevendes per part
de la superpotència
econòmica mundial, va
originar una enorme
mobilització per la pau arreu
de l’Estat. Els i les comunistes treballàrem
activament en l’organització de les
plataformes unitàries com Aturem la
Guerra que la feren possible, tot aportant
el nostre punt de vista referent a la
necessitat de no permetre a l’imperialisme
nord-americà de reeixir en els seus
objectius.

En clau europea, la classe treballadora
havia d’enfrontar-se a una de les majors
ofensives neoliberals de l’època recent:
el Tractat de Constitució Europea,
elaborat amb una metodologia
antidemocràtica l’any 2003, que pretenia
sacralitzar l’economia de mercat altament
competitiva per tal que el fetitxisme de
la mercaderia encegués el Vell Continent
en detriment de les garanties socials que
l’Estat del benestar representa. A Espanya
i a Catalunya, així com a la resta d’Europa,
aquest fenomen comportà un clar
conflicte entre les classes antagòniques
del sistema: així, les esferes més
reaccionàries i conservadores es

posicionaren a favor de l’aprovació del
text normatiu que els assegurava llurs
cotes de poder i influència, mentre que
l’esquerra transformadora i altres sectors
de les classes subalternes demanaren el
posicionament contrari.

Com no podia pas ésser d’altra manera, al
llarg de tot l’any i del següent, els CJC
prengueren part activa en la campanya
No a la Constitució Europea i incidiren
notablement en tots els àmbits on aquesta
es desenvolupà, especialment en les
mobilitzacions ciutadanes que
s’organitzaren des de diverses plataformes
socials i en la difusió d’informació al
respecte, enfortint el missatge que el
Partit de l’Esquerra Europea –del qual EUiA
és membre– pretenia difondre arreu del
territori. Malauradament, però, la
consulta ciutadana feta a l’Estat espanyol
per a l’aprovació d’aquest resultà favorable
al «sí», després d’una prolongada

campanya de manipulació als mitjans de
comunicació sobre el contingut de la
mateixa, obviant les perillosses
regressions en matèria social i laboral que
comporta (no es reconeix el dret de vaga,
etcètera) i maquillant-la amb un missatge
d’integració europea i de projecte comú
sota valors de llibertat, democràcia i
progrés (sic).

A Catalunya, però, l’any 2003 significà
un canvi en la política conservadora que
dominava el país d’ençà la implantació
de la democràcia burgesa després de la
llarga nit del règim franquista. L’esfera
conservadora de CiU, doncs, fou
arraconada a l’oposició per tal d’iniciar
un Govern d’esquerres i catalanista que
havia de cercar llur genealogia a l’època
de la II República: l’anomenat Govern
Tripartit, conformat pel PSC-PSOE, ERC i
la coalició ICV-EUiA. A través d’aquesta
darrera, els comunistes participàrem –
menys del que voldríem- d’aquesta
experiència de canvi.

Els CJC, com a formació política juvenil
activa dins EUiA, centrà gran part dels
seus recursos en l ’estructuració i
vertebració de la branca juvenil
d’aquesta, formada amb el nom
d’Alternativa Jove.

L’any 2004, després del sagnant atemptat
a Madrid l’11 de març (11-M) i de la
manipulació informativa per part del
Govern del PP i dels mitjans controlats
per aquest, el PSOE guanyà les eleccions
generals i José Luis Rodríguez Zapatero
fou investit President del Govern.
L’increment de vot del PSOE, doncs, fou
la resposta de la ciutadania provocada
per l’estímul de les polítiques generades
pel PP durant els seus vuit anys de
govern, quatre dels quals en majoria
absoluta.

S’iniciaria així una nova etapa de
conjuntura, que des de l ’esquerra

revolucionària analitzem
com a embrionària d’una
necessària IIa Transició que
solventi les problemàtiques
heretades de l’incomplet
procés d’instauració de la
democràcia parlamentària:
el caduc sistema de les
autonomies en favor del
federal isme; la pau a
Euskadi; la restitució de la
història i la dignitat de les

víctimes de la dictadura feixista i
d’aquells qui la van combatre durant la
Guerra Civil i la clandestinitat en un
procés de recuperació de la Memòria
Històrica; donar solució a l’encaix de
la nova població procedent de l’Àfrica
i l’Amèrica Llatina que s’ha instal·lat al
nostre país i  que és emprada
indiscriminadament com a mà d’obra
barata i manipulable; i un llarg etcètera
de qüestions de pol ít ica social
(habitatge, gènere) que requereixen una
resposta immediata.

Durant el transcurs del mateix any 2004,
els CJC celebraren el seu VIIIè Congrés
amb el lema «Construïm el futur, avancem
en roig!» centrat bàsicament en l’anàlisi
dels nous reptes de futur que el canvi en
la correlació de forces a Espanya i
Catalunya, i la posició que l’organització
havia d’adoptar en aquest procés de
transformació en què l’esquerra ha de
demostrar-se més activa i exigent que
mai.
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Qui sí que es mostrà més activa que mai
fou la dreta, destronada de la seva
posició omnipotent de poder que
ostentà durant més de vint anys, que
des dels seus partits de classe (CiU i
PP) demostraren que l ’ol igarquia
parasitària i la «nostra» burgesia
nacional no acceptarien tan dòcilment
un augment imprevist de la implicació
de les forces de centre-esquerra en
l’administració de l’economia i la
polít ica catalanes. Les reformes
endegades d’ençà de la constitució del
Govern catalanista i d’esquerres han
atacat –si bé de vegades molt menys
enèrgicament del que voldríem- l’arrel
de nombroses problemàtiques que els
successius governs convergents
deixaren pendents (dèficits enormes en
l’Ensenyament públic i la Sanitat, parc
d’habitatges insuficient i promocions
de pisos de protecció oficial cada cop
més minvants, manca de plans de
reconversió energètica, i directrius
enfocades al benefici de la patronal en
els plans per solventar els profunds
canvis econòmics causats per la
progressiva desaparició del teixit
productiu català, etcètera).

Però la controvèrsia més sonada generada
durant el primer govern de canvi fou el
procés de redacció, aprovació i
ratificació popular del nou Estatut
d’Autonomia de Catalunya. Sense trencar
cap dels pilars que fonamenten el sistema,
introduïa una sèrie de millores que
afectaven els camps de la lluita contra la
corrupció política, l ’organització
territorial catalana, i dedicava un capítol
a una declaració dels drets i deures de la
ciutadania. Però les grans mesures que
suposaren el suport d’ICV-EUiA a
l’articulat foren les que perseguien un
augment pressupostari destinat als
serveis públics -educació, sanitat-, un
conjunt d’atribucions de les institucions
per al control de l’activitat econòmica
del sector privat (que li feren guanyar
l’adjectiu d’intervencionista per part
d’una dreta que hi veia perillar els seus
ingents beneficis) i, en definitiva, un
corpus legal destinat al progrés social i
que supera, amb molt, l ’Estatut
d’Autonomia precedent.

En el procés de recuperació de la Memòria
Històrica, la Joventut Comunista hem estat
defensant un amnpli reconeixement que
restitueixi la dignitat perduda d’aquells qui
entregaren llurs vides en la lluita contra el
feixisme. Per això, davant el projecte de
llei presentat pel govern del PSOE, que és
de totes bandes insuficient, incomplet i
que queda lluny de fer justícia històrica
(no donant vinculació legal a la declaració
de nul·litat dels judicis sumaris efectuats
per les juntes militars, no gosant qüestionar
la funció del Valle de los Caídos com a
santuari per als sectors facciosos, etcètera),
els CJC organitzaren uns campaments de
memòria històrica que tenia com a fil
conductor la Batalla de l’Ebre i que foren
una gran ocasió per a la formació política
i històrica dels qui hi assistiren.

Tornant a la política parlamentària, lluny
d’acceptar el joc democràtic que tant
diuen defensar, la dreta endegà una
duríssima campanya per a desacreditar i
desestabilitzar el nou govern, aconseguint
generar escàndols de gran magnitud amb
la connivència dels mitjans de
comunicació que els pertanyen, i
aprofitant tota mena d’error del nou
executiu per a llançar consignes alarmistes
sobre el perill que corria el país si
governaven les esquerres. Així, la campanya
incendiària, demagògica i fatalista de les
classes reaccionàries, sumada a les
controvèrsies internes generades pel
posicionament partidista d’ERC contrari
al nou Estatut, es precipità l’acabament
prematur d’aquest innovador, renovador i
prometedor projecte. Tanmateix, les
eleccions anticipades promogudes per les
pressions de CiU, que foren l’escenari d’un
nou camp de batalla entre la dreta i el
centre-esquerra, donaren la victòria una
altra vegada a l’anterior coalició de forces
progressistes, que formaren, l’1 de
novembre de 2006, el nou Govern
d’Entesa Nacional.

Durant aquesta època, la joventut s’ha
vist mobilitzada entorn a algunes
qüestions fonamentals. Davant la
precarització cada cop més evident i

perniciosa per als i les joves que proven
de trobar un treball digne, els CJC vam
impulsar la creació d’una Plataforma
Unitària pel Primer de Maig, amb el nom
d’ACTUA!, i que féu confluir més jovent
que mai en la reivindicació més antiga i
essencial de la classe treballadora. També
la gran mancança d’habitatge i els preus
inassequibles d’aquest, provocats per una
política de construcció feta d’esquenes
a la població i que només ha servit per a
enriquir aquells qui especulen amb el sòl
de tots, ha aconseguit mobilitzar una
quantitat ingent de persones –
essencialment joves- entorn la
reivindicació d’un habitatge digne, en
les massives manifestacions que s’han
succeït arreu de l’Estat. Evidentment, en
aquesta i en tota la resta de plataformes
sorgides de la societat civil, dels
moviments socials o del teixit associatiu
català, els i les comunistes sempre serem
present, vertebrant, estenent l’hegemonia
del pensament revolucionari i aportant
la nostra llarga experiència en la lluita.
El IXè Congrés significarà una nova
reedició de les reflexions entorn les
problemàtiques que afecten la joventut
de Catalunya, i un perfilament del nostre
projecte en un moment de reforçament
de l’organització i la seva participació
en múltiples fronts. Amb tot aquest
bagatge, la CJC-Joventut Comunista pot
reivindicar-se com l’organització juvenil
catalana en actiu amb més experiència,
tradició i formació ideològica, amb una
capacitat d’incidir en la societat que ha
variat segons l’època, però que ens ha
mantingut sempre íntimament vinculats
a les reivindicacions populars i a tots els
moviments que han sorgit del si de la
classe treballadora catalana.

I, així, amb la filosofia del treball i de
l’anàlisi, continuarem sempre lluitant per
la igualtat, la justícia i el socialisme.

VISCA EL NOVÈ CONGRÉS!
VISCA EL POBLE TREBALLADOR DE CATALUNYA!

VISCA LA JOVENTUT COMUNISTA!
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El novè congrés de la Joventut Comunista
té una importància que va més enllà de
la que ja li correspon per sí mateix. En
efecte, suposa la culminació d’un canvi
generacional que s’ha anat donant de
forma gradual. Els qui ara marxem som
els que vam contribuir a fer fora del
govern  el Partit Popular i que en fer-ho,
vam comprendre la força del carrer, el
poder real de la mobilització quan aquesta
és unitària i amb objectius polítics ben
definits.

Per tant una de les qüestions que l’actual
generació ha de definir és quin serà el
seu paper històric, què és el que la
caracteritzarà, de quina manera
participarà directament en els processos
del seu entorn. L’actual escenari polític
ens ofereix alguns indicis sobre quina pot
ser la resposta. El canvi de tendència a
nivell internacional amb l’avenç del
multilateralisme i de processos populars
com el llatinoamericà d’una banda i el
caràcter progressista i catalanista del
govern català, de l’altra, situen la
necessitat d’aprendre a construir
políticament. Ja no n’hi ha prou amb la
crítica, sinó que és el moment de la
proposta, d’empènyer per anar més enllà.
Alhora, l’oportunitat és immillorable per
començar a concebre la mobilització no
només com a eina de protesta sinó com
a impulsora de l’organització estable de
la societat civil, de la construcció d’un
contrapoder popular.

El següent interrogant és com s’ha de
comportar la Joventut Comunista per
jugar un paper central i ser decisiva en
aquesta nova etapa. Com passa molt
sovint, probablement no es tracti de
buscar fórmules màgiques, sinó, sobretot,
de recuperar i situar en primer pla aquells
elements que constitueixen l’ADN del
comunisme català en general i de la
Joventut Comunista en particular; allò que
en Jordi Miralles anomenava la «marca
CJC» en la seva aportació al llibre dedicat

a JM Céspedes, editat per la Fundació
Pere Ardiaca. Ell mateix ho concretava
de la següent manera.

«Un primer d’aquests elements definitoris
és cercar, i si cal crear, sempre espais
unitaris, marcs unitaris des de la proposta
i la mobilització per a defensar el drets
de les persones. El segon, que tota

mobilització i tota acció social i
institucional suposin avançar en un
major nivell d’organització popular
estable. El tercer, acompanyar
paral·lelament el treball unitari amb un
perfil propi i propostes pròpies de les
nostres formacions polítiques (siguin els
CJC, el PCC o EUiA). I el quart, que el
treball fet suposi (perquè s’ha programat)
que noves persones s’incorporin de
manera organitzada a la lluita política per
a la transformació social afiliant-se a les
nostres formacions polítiques.»

Al mateix temps, és cert que és important
pensar on convé posar els accents en cada
moment. Doncs bé, en el darrer període
hem anat definint mitjançant el debat
col·lectiu, la necessitat de tenir una

organització amb una doble ànima. En
primer lloc, un grup de gent amb un
compromís important, amb molta
formació i que ha de tenir molt clar el
paper d’organització del moviment
juvenil. En aquest sentit és necessari
aconseguir identificar i quan calgui idear,
els instruments adequats per incidir en
aquells espais en els quals encara tenim
dificultats per fer-ho, com per exemple
el de l’Ensenyament Secundari. En segon
lloc, s’han de generar dinàmiques de
moviment que serveixin per aglutinar la
gent del nostre entorn al voltant de
propostes concretes de treball, però
també de festa, per dur a la pràctica allò
de la «joventut comunista alegre i
combativa».

Per poder fer realitat aquests propòsits,
caldrà superar una certa contradicció que
es troba instal·lada entre la nostra
militància. D’una banda tenim la nostra vida
personal, en la qual estudiem o treballem,
fem esport, anem al cinema o al teatre, sortim
de festa... De l’altra, la nostra vida política,
en la qual fem assemblees, anem a
manifestacions, enganxem cartells o
distribuïm propaganda... Del que es tracta
és de superar de forma positiva aquest
«divorci» i aprendre que un pot i hauria de
ser revolucionari en la seva activitat
quotidiana, en els diferents espais de la
pròpia vida i que a l’hora de llançar
propostes i impulsar activitats no es pot
obviar què li agrada fer, com es relaciona i
què li preocupa a la majoria gent jove. Cal
fer aquest canvi per poder arribar a aquesta
majoria que té inquietuds i ganes de canviar
les coses, però no troba la forma de
vehicular-les. I també cal fer-lo perquè no
podem tenir màrtirs només fent compatibles
les dues vides, podrem ser d’aquelles
persones imprescindibles que lluiten tota
la vida, de què parlava Bertolt Brecht.

 Sandro Maccarrone
Secretari General dels CJC
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