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El llibre i la lectura 
en el cartellisme polític

Alfons GONZÁLEZ QUESADA

RESUM: Es descriu el valor simbòlic que han adoptat les imatges del llibre i la lectura

en el cartellisme polític del segle xx, a través d’una selecció de moments històrics re-

llevants on el la propaganda, el llibre, i per extensió, la lectura han tingut un prota-

gonisme singular: les dues guerres mundials, la Revolució Russa, la Guerra Civil a

Espanya, el New Deal als EUA, la Revolució Cultural Xinesa i les campanyes d’al-

fabetització a Cuba i Nicaragua.
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Primera Guerra Mundial; Segona Guerra Mundial; Revolució Russa; Guerra Civil Espanyo-
la; Revolució Cultural Xinesa; Cuba; Nicaragua.

1 INTRODUCCIÓ

El cartell ha estat un mitjà de comunicació d’una importància cabdal en la di-
fusió de tot tipus d’informació al llarg del segle XX. La conjunció d’imatges i
paraules ha contribuït al desenvolupament de la publicitat comercial, a la
sensibilització social sobre tota mena de qüestions, i ha estat una eina efecti-
va de persuasió en el discurs polític, tant en temps de pau com de confron-
tació bèl·lica. El cartell, com a bon testimoni del seu temps, avui ens permet
llegir els principals esdeveniments de la passada centúria, alhora que ens aju-
da a conèixer l’evolució de les escoles pictòriques, de les tècniques fotogrà-
fiques, de les tendències en el disseny gràfic, etc. També els temes i motius
que ha tractat reflecteixen la diversitat d’assumptes que conformen l’activi-
tat social amb la seva inesgotable riquesa de matisos. D’altra banda, en el te-
rreny de l’art el llibre ha estat un símbol recurrent al llarg de la història, re-
vestit de múltiples significacions (coneixement, dogma, erudició…). L’ús
que el cartell polític ha fet de la seva imatge ha actualitzat algun d’aquests va-
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lors simbòlics tradicionals, incorporant-ne també de nous. El present article
s’aproxima al conjunt de significacions que el llibre i, per extensió, la lectu-
ra han adoptat en el discurs visual del cartellisme polític. Aquesta aproxima-
ció a la dimensió simbòlica del llibre s’ha dut a terme a través d’un recorregut
per una selecció d’episodis històrics on el cartell ha gaudit d’un protagonisme
singular: les dues guerres mundials, la Revolució Russa i la consolidació del
poder soviètic, la Guerra Civil Espanyola, el New Deal de Roosevelt, la Re-
volució Cultural Xinesa i les principals campanyes d’alfabetització a l’Amè-
rica Llatina.

2 LLIBRES A LES TRINXERES

A finals del segle XIX, en plena edat moderna de la publicitat, el cartell do-
minava la comunicació de masses a Europa i Amèrica. Era el mitjà ideal per
a anunciar productes i esdeveniments de tot tipus. Amb l’esclat de la Prime-
ra Guerra Mundial va entrar en el territori de la propaganda política per a
inundar les principals ciutats del països bel·ligerants. Només als Estats Units
entre 1917 i 1918 es van dissenyar prop de dos mil cinc-cents cartells amb un
tiratge total que va superar els vint milions d’exemplars.

En temps de guerra el cartell apel·la al patriotisme, exhorta la població a
allistar-se en l’exèrcit, l’encoratja a incrementar la producció industrial, col-
peja la seva sensibilitat denunciant les atrocitats de l’enemic i demana la
col·laboració civil per tal de procurar el benestar dels soldats en un ampli or-
dre de coses. En aquest context, la incorporació del llibre en el discurs vi-
sual de la propaganda s’ha d’entendre com una exigència que imposa tant la
dinàmica del conflicte com el perfil del combatent. D’una banda la guerra
s’ha perllongat molt més del que es preveia, és més mortífera i brutal que
mai, i esdevé per als qui van sobrevivint als bombardejos i a les ofensives suï-
cides una experiència que els fa dubtar de la condició humana. De l’altra, el
tipus de soldat, almenys al front occidental, no té precedents en la història
de les guerres a Europa: alfabetitzat i provinent majoritàriament d’entorns
urbans, no és aliè al llibre, un símbol de civilització enmig de la barbàrie.

Els cartells alemanys i també els russos, tot i que en menor mesura, mos-
tren escenes de soldats llegint a les trinxeres. El llibre es presenta com el mi-
llor company per a alleugerir l’angoixa que provoca el temps mort abans
d’enfrontar-se a la necessitat de matar per tal de continuar viu. La propagan-
da, però, no deixa de reflectir una reflexió que en aquells moments es fan els
professionals de països capdavanters en matèria biblioteconòmica, com els
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Estats Units i la Gran Bretanya, i que significarà un tomb decisiu per a la ins-
titució bibliotecària en l’àmbit internacional. Existeix el convenciment que
afavorir la lectura al front contribuirà a mantenir l’equilibri psicològic i aní-
mic dels combatents.

Britànics i nord-americans van posar en marxa diverses iniciatives per a
apropar el llibre als fronts. Els primers van crear la War Library, una biblio-
teca hospitalària destinada a ferits i malalts, i la Camp Library, per als soldats
en actiu. El 1917, l’American Library Association va establir el Library War
Service, sota la direcció de la Library of Congress, per a fer arribar el servei
de lectura allà on fossin presents les tropes dels Estats Units. Quatre anys des-
prés l’Army Library Service ja formava part de les activitats del que més tard
seria el Departament de Defensa.

L’American Library Association era una de les set entitats directament
involucrades en la United Work War Campaign i en l’edició dels cartells
que animaven la població a participar-hi. Aquest va ser un projecte cívic i
voluntarista per a mobilitzar la societat nord-americana amb l’objectiu de
recaptar diners per a l’enviament de tones de productes (tabac, xocolata,
llibres…) i l’organització d’activitats lúdiques, esportives i culturals per als
soldats destinats a Europa. En obres com les de John Sheridan o Charles B.
Falls la imatge del llibre fa un paper similar a la del cartellisme rus o ale-
many, tot i que el context hagi canviat. Quan la signatura de l’armistici po-
si fi a la carnisseria, les tropes no retornaran a casa de forma immediata. Serà
un procés llarg i lent, i caldrà disposar d’estratègies i recursos per a ocupar
el lleure dels soldats desmobilitzats. El llibre i la biblioteca romandran al seu
costat.

En la Segona Guerra Mundial el cartell va mostrar novament la lectura
com una activitat positiva per a la vida quotidiana del combatent. Sovinte-
gen les obres, sobretot nord-americanes, on es demana la col·laboració de la
població per a nodrir les biblioteques del front, no tan sols amb literatura de
ficció, sinó també amb revistes il·lustrades. En aquesta dimensió «terapèuti-
ca» del llibre, recollida en la propaganda de l’època i hereva de l’experiència
adquirida, s’hi suma una d’estrictament ideològica. Malgrat que la guerra era
el resultat de les contradiccions inherents al sistema econòmic, la retòrica
propagandística s’encarregà de presentar-la com el duel entre dues concep-
cions del món antagòniques. I la referència simbòlica al llibre hi va contri-
buir. Els aliats es van revestir amb l’aurèola de defensors dels fonaments de
la societat: la llibertat i la democràcia, enfront de la barbàrie feixista, repre-
sentada al cartell en la persecució de les idees, la destrucció i la negació del
llibre i, en definitiva, en l’amenaça a la civilització.
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Llegir per a construir una nova societat

No hi ha cap altre país on el cartell s’hagi usat tan intensament per il·lustrar
temàtiques tan diverses i de forma tan prolongada com a l’antiga URSS; pot-
ser això explica per què les imatges del llibre i la lectura han estat elements
compositius carregats de tants valors simbòlics en la propaganda soviètica.
A continuació s’esbossen algunes de les seves significacions.

El primer govern sorgit de la Revolució d’Octubre, conscient que un po-
ble esclau de la ignorància mai no podria edificar una societat lliure, va con-
siderar l’alfabetització el requisit indispensable per a la seva emancipació;
per això encarregà al Comissariat per a la Instrucció Pública l’eradicació de
l’analfabetisme, que afectava tres quartes parts de la població. El cartell, im-
pregnat del fervor revolucionari, va ser un ferm aliat en la campanya que el
va combatre a partir de 1918. En aquesta època sovintegen les escenes
al·legòriques que mostren el poder del llibre. En uns casos esvaeix les tene-
bres de la ignorància amb la llum del coneixement de la qual és portador; en
d’altres fa caure la bena que mantenia homes i dones en la ceguesa simbòli-
ca de l’analfabetisme; fins i tot la seva força també és capaç de congregar mul-
tituds, ja sigui per a llegir a la llum d’un nou dia, o bé a l’àgora improvisada
per un llibre obert de dimensions gegantines. El discurs visual de la propa-
ganda també pretenia fer del llibre un objecte proper als ciutadans; per això
apareix de forma massiva al cartell, l’inunda. Es reparteix en grans quantitats
pels carrers de viles i ciutats, s’amuntega a l’abast de tothom, l’intercanvien
obrers i camperols joiosos. Tot per suggerir normalitat, abundància i acces-
sibilitat.

Fins als primers anys de la dècada dels trenta la referència visual al llibre i
la lectura també va estar associada a les campanyes de capacitació professio-
nal. Davant la manca de tècnics i obrers qualificats per a emprendre la re-
construcció del país, la formació esdevingué un imperatiu estratègic tant en
el terreny econòmic com en l’ideològic. Si la Revolució havia alliberat el
treballador de la tirania del capital, ara li havia d’oferir la possibilitat d’ad-
quirir l’educació tècnica i administrativa que li garantís el control de les em-
preses. Paral·lelament, amb la posada en marxa del Primer Pla Quinquenal el
1929, s’establí una estreta relació entre l’ensenyament, el treball productiu i
les necessitats materials de la societat. L’URSS era l’escenari d’un experi-
ment sense precedents on el sistema educatiu estava al servei de la planifica-
ció econòmica per a proporcionar les persones amb els coneixements i les
habilitats que l’Estat requeria. Les al·lusions del cartell a la lectura, com un
acte lúdic i de recreació, pràcticament van desaparèixer. No és ja en la inti-
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home parlant en públic. Unió Soviètica.
1920.

Les idees de Lenin vencen. Unió So-
viètica. 1969
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mitat de la llar on es llegeix, sinó en l’espai propi de l’activitat productiva. El
llibre freqüenta tallers, cadenes de muntatge, casernes i cooperatives agríco-
les perquè és l’eina que posibilita el perfeccionament professional i col·la-
bora en la consecució dels objectius de producció. Treballadors d’ambdós
sexes i de qualsevol edat apareixen aplicats a la lectura. Llegir forma part de
la seva vida laboral. Constitueix un acte de responsabilitat, de compromís
amb l’enfortiment dels valors revolucionaris.

L’esforç de la indústria editorial i els fruits de l’alfabetització van fer del lli-
bre i de la premsa productes de consum massiu. Aquest salt qualitatiu, el car-
tell el va reflectir de dues maneres: mitjançant la incorporació del llibre en la
representació de l’ideal de la llar soviètica, i a través de la publicitat comer-
cial, ja que les editores estatals se’n van servir per a animar a la compra de
llibres i a la subscripció de tota mena de revistes i diaris.

La propaganda estalinista va revestir el llibre amb nous significats. En 1936
es promulgà la tercera constitució soviètica des de 1918 (o, estrictament, la
segona, ja que la de 1918 era només de la Federació Russa). Va ser presenta-
da com la legislació social més avançada del món, un referent legal que atreia
les simpaties de les democràcies d’Europa i Amèrica, receloses davant l’ame-
naça del feixisme. Curiosament, la seva promulgació va coincidir amb el pri-
mer dels famosos processos de Moscou que van permetre Stalin eliminar la
vella guàrdia revolucionària. Un triomf polític reflectit en l’ordre constituent
que va tenir el seu paral·lel en el cartell, on el llibre va encarnar la legalitat
del règim a través de la imatge del text constitucional.

El llibre també ha estat portador d’ideologia. La desaparició de Lenin va
desfermar la lluita per la seva successió. Stalin es va apropiar de la seva herèn-
cia ideològica per tal de fer-se amb el poder. Moldejà la teoria revolucionà-
ria de Lenin fins a reduir-la a un sistema doctrinal on les seves paraules van
adquirir la categoria de veritat revelada i immutable. El partit únic i el mo-
nopoli del poder van conduir al monopoli del pensament. En el cartell, el le-
ninisme es va representar d’una forma tan simple com efectiva: mitjançant un
llibre vermell amb el nom de Lenin o la seva efígie a la coberta. Aquesta sim-
plicitat transmetia connotacions diverses segons el context. Refermava l’au-
toritat de qui posseïa el llibre; identificava com a ciutadà políticament cons-
cient a qui el llegia; en les mans d’un nen demostrava el seu afany per seguir
l’exemple moral de Lenin; compartit per treballadors de races diferents par-
lava de l’agermanament dels pobles en la seva lluita contra l’imperialisme…

La crema de llibres a Alemanya el 1933 va ser el preàmbul de la destruc-
ció sistemàtica que els nazis aplicarien en els països ocupats durant la guerra.
Sens dubte, l’URSS es va emportar la pitjor part. Els nazis hi van destruir al
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voltant de vuitanta mil escoles, més de tres cents centres d’ensenyament su-
perior i un nombre similar de biblioteques. No és casual que la propaganda,
a l’hora de destacar la brutalitat dels soldats alemanys, fes èmfasi en el seu odi
vers la cultura i la civilització, i presentés el llibre com a víctima de la seva
barbàrie.

En certs moments el llibre s’ha emprat per a representar la memòria histò-
rica, però la seva connotació no ha estat sempre idèntica, sinó condicionada
per la conjuntura política. Per exemple, en el cartellisme de la Guerra Fre-
da, la referència a la crònica de les victòries de l’Exèrcit Roig s’entenia com
un clar advertiment del potencial bèl·lic davant d’una hipotètica agressió
d’Occident. Molt distinta és la situació durant la perestroika. A poc a poc es va
despertar en la societat soviètica l’interès per descobrir la veritat del passat.
Acarar-se amb la història era una obligació moral que garantia no repetir-la.
El cartell va contribuir a aquesta relectura i el recurs del llibre, en algunes
composicions, evocava el sentit del proverbi que encapçala Arxipèlag Gulag

de Solženicyn: «qui recordi el passat que li treguin un ull, i qui l’oblidi que
li treguin tots dos».

La referència visual del llibre també s’ha usat per a ressaltar els trets de de-
terminats perfils humans; especialment, el del dirigent polític, l’home de
ciència i el jovent. El llibre ha estat un símbol al servei del culte a la perso-
nalitat del líder. El cartell polític va generar un discurs on accions tan sim-
ples, i alhora tan pròpies del govern, com llegir un text, meditar-lo o redac-
tar-lo es van instrumentalitzar per tal de reforçar la dimensió intel·lectual del
màxim dirigent. La relació visual que el cartell va establir entre el llibre i la
tasca professional de tècnics i científics a partir de la postguerra va accentuar
la distància entre la seva feina i les activitats productives de la resta de treba-
lladors, alhora que assenyalava el valor del coneixement científic com un ca-
pital intel·lectual que havia de contribuir al progrés social i econòmic. Tam-
bé llibre i lectura han contribuït a fixar l’arquetipus ideal de joventut en la
iconografia soviètica. Han representat l’afany de superació personal a través
de l’estudi, l’estimació per la tradició cultural i la fidelitat ideològica, un
compendi de trets que garantien, en el terreny simbòlic, el compromís de
les noves generacions amb els objectius de la Revolució.

Finalment caldria assenyalar com el cartell també va actuar de tribuna pú-
blica per a promoure un paradigma literari. La llibertat creativa que havia
desfermat el període revolucionari va ser avortada per l’estalinisme, enemic
de l’experimentació avantguardista. El suïcidi de Majakovskij va ser premo-
nitori. Poc després el partit va imposar el realisme socialista com a estètica
oficial i s’inicià la persecució implacable dels escriptors dissidents. Alguns van
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emprendre el camí de l’exili interior. Altres, sense tanta fortuna, van acabar
al gulag o davant l’escamot d’execució. Mentrestant, el cartellisme contribuïa
a exposar els models literaris i els autors de referència del règim. D’una ban-
da, els clàssics del realisme vuitcentista, amb Gogol’ i Nekrasov al capdavant;
per l’altra, el millor exponent del realisme socialista, i el referent literari més
habitual en el cartell de l’època: Maksim Gor’kij.

El llibre en combat contra el feixisme

En esclatar la Guerra Civil a Espanya el fet cultural es va transformar en una
arma intel·lectual i propagandística al servei dels ideals bèl·lics i revolucio-
naris. El reformisme burgès durant la Segona República havia mitigat part
de la precària situació quant a l’accés a la cultura de la immensa majoria de
la població espanyola. Havia promogut la instrucció del poble a partir de
l’extensió social de la lectura, articulada a través de l’escola i d’un incipient
sistema bibliotecari. Però els fets de juliol del 36 van desfermar un desig po-
pular de formació i cultura, que difícilment podia satisfer la política liberal
que fins aleshores hi havia donat resposta. La cultura no va poder quedar al
marge del conflicte. Esdevingué un àmbit de militància i compromís ideo-
lògic, alhora que es constituí en un element de cohesió social. En el pas de
la guerra a la revolució va entrar en joc una àmplia gamma d’institucions cí-
viques i polítiques que van desplegar una intensa activitat de promoció cul-
tural, tot i que en casos com en el dels partits i sindicats d’inspiració anar-
quista i comunista, aquesta es va instrumentalitzar d’acord amb els seus
objectius polítics.

La guerra va esperonar un procés que s’estengué també als fronts per a
atendre les necessitats dels combatents. En aquest context cal destacar la crea-
ció a Catalunya del Servei de Biblioteques del Front, i al conjunt d’Espanya,
de les Milicias de la Cultura. Ambdues iniciatives van néixer l’any 1937. La
primera tenia per objecte crear biblioteques en fronts i hospitals i dotar-les
de forma adequada. La finalitat de la segona era alfabetitzar els soldats. És lò-
gic, doncs, que el cartell de l’època es fes ressò de la proximitat del llibre al
camp de batalla. A la zona rebel, tot i que hi va haver alguns intents de fo-
mentar la lectura en els fronts, la seva política bibliotecària, centrada en la
censura, confiscació i depuració de biblioteques, va ser completament opo-
sada a l’aplicada a la zona republicana.

L’afany d’apropar el coneixement a les masses va discórrer de forma pa-
ral·lela a l’efervescència comunicativa provocada per la guerra. Diaris, set-
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Mauricio Amster. El Ministerio de Instrucción Pública acaba de crear en Madrid el Instituto para
Obreros. Espanya. 1938.
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manaris i pamflets es van multiplicar. La ràdio guanyà una significació que
abans no tenia, i el cartell, que en aquells anys vivia una etapa d’esplendor,
amb el concurs de pintors, dibuixants i grafistes de la importància de Barda-
sano, Monleón, Renau o Fontseré, va reforçar la seva dimensió propagan-
dística com a difusor d’ideologia, conjugant en el seu discurs avantguarda po-
lítica i artística. Qualsevol activitat pública o privada demostrava gràficament
la seva adhesió a la lluita antifeixista.

La referència al llibre i la lectura apareix en el cartell republicà quan actua
com a portaveu de l’acció del govern, i dóna notícia de la creació d’escoles i
biblioteques, de nous instituts obrers, dels avenços en l’eradicació de l’anal-
fabetisme i encoratja els combatents a instruir-se. En tots els casos té una di-
mensió simbòlica lligada a l’apropiació del fet cultural per part de les classes
populars. És un tret distintiu bàsic respecte de la propaganda dels rebels, on
el llibre és absent.

Són significatives també les composicions que situen el llibre al costat dels
combatents. Abans de la batalla és objecte d’estudi, perquè existeix una im-
periosa necessitat de millorar la formació tècnica i tàctica dels soldats repu-
blicans. En la lluita també és present perquè no es dirimeix tan sols la victò-
ria militar, sinó el triomf de les idees que guien tots dos bàndols, i el llibre
representa la raó enfront dels atavismes, la cultura, entesa com a l’arma es-
sencial per a combatre i vèncer el feixisme. Després de la batalla es manté fi-
del al costat del convalescent per a ocupar el seu lleure a l’hospital de cam-
panya.

Promoció de la lectura després del crac del 29

En la segona meitat de la dècada dels anys trenta es van publicar als Estats
Units una sèrie de cartells on el llibre, ja fos de manera directa o indirecta,
era la referència preferent d’unes composicions gràficament diverses i pro-
fusament acolorides que convidaven a gaudir de la lectura, promoure el co-
neixement o visitar les biblioteques públiques. Aquests cartells eren una part
dels més de dos mil que entre 1936 i 1943 van veure la llum per tal de donar
a conèixer tota mena de programes d’atenció social, activitats educatives,
culturals o artístiques. El més significatiu és que els cartells eren el resultat
d’una iniciativa política que el Govern Federal havia posat en marxa per a fer
front a l’elevada desocupació que havia provocat el crac del 29.

La Gran Depressió va fer de l’atur un problema endèmic. Tots els sectors
socials i totes les activitats s’hi van veure afectats. Durant el New Deal la inter-
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Babiano. La cultura es un arma más para combatir al fascismo. Espanya. 1936.
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venció del govern federal en la reactivació econòmica va arribar a nivells sen-
se precedents en la història del país, fins a dotar-lo de lleis i organismes que re-
gulaven bancs, empreses i serveis socials. La creació artística no va quedar al
marge, i en aquest context cal situar la decisió del president Roosevelt d’esta-
blir el 1935 la Work Progress Administration (WPA), una oficina estatal que
tenia com a missió proporcionar llocs de treball amb fons públics a aquelles per-
sones que d’alguna manera estaven vinculades amb el món de l’art i la cultura.

A partir d’aquest moment un veritable exèrcit d’aproximadament quaran-
ta mil escriptors, músics, escultors, pintors i dibuixants van posar les seves ap-
tituds al servei de l’Estat, que havia esdevingut el principal promotor cultu-
ral del país. A través del Federal Arts Project, una de les cinc divisions del
WPA, els artistes van tenir l’oportunitat d’embellir edificis oficials amb mu-
rals i escultures, i de crear pintures i cartells que es van cedir a escoles, bi-
blioteques i altres institucions públiques.

La Segona Guerra Mundial va estroncar els programes de la WPA quan els
recursos econòmics es van haver de concentrar en l’esforç bèl·lic. En con-
junt, els resultats de les iniciatives estimulades pel New Deal van ser molt po-
sitius. Per primer cop milions de ciutadans van prendre consciència de la ri-
quesa del patrimoni cultural del seu país. Es va contribuir al benestar públic,
alhora que es donava suport a les arts, sense perdre de vista la necessitat de
conjugar els valors de la societat nord-americana amb les aportacions dels
moviments artístics. La iniciativa governamental va transformar la situació de
crisi del sistema econòmic en un escenari propici per a la promoció cultural.
I pel que fa a la imatge del llibre en el cartell, mai abans el seu discurs visual
no havia insistit tant en la seva dimensió lúdica i informativa. Mai tampoc no
l’havia mostrat com el mirador des del qual podem contemplar, com nens es-
curiosits, el paisatge de la cultura

El llibre al servei del culte a la personalitat

Abans de la Revolució Cultural els llibres que mostra el cartellisme xinès so-
len aparèixer en escenes on els personatges fullegen biografies d’herois re-
volucionaris o es concentren en els clàssics del pensament marxista. Són dues
referències que s’adiuen perfectament amb la missió didàctica de la propa-
ganda. Amb l’inici de la Revolució Cultural, però, el llibre que retrata el car-
tell no és tant un objecte de lectura com un estendart ideològic.

El Llibre Roig va néixer en el marc d’una campanya política que volia fer
de l’exèrcit el model de les virtuts socialistes que havia d’imitar el poble.
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Shari Weisberg. A trip around the world at story hour time (Un viatge al voltant del món durant 
l’hora del conte). Estats Units, 1940.
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L’estudi del pensament de Mao era part integrant de la vida militar i calia un
instrument que en facilités l’aprenentatge. L’exèrcit va elaborar una anto-
logia d’aforismes extrets dels seus discursos, i a partir de 1964 en van impri-
mir prop de mil milions d’exemplars. En la introducció al Llibre Roig, el mi-
nistre de Defensa Lin Biao qualificava el pensament maoista com a «bomba
atòmica espiritual de poder infinit». La difusió massiva d’aquesta obra i la se-
va presència recurrent en el cartell polític van obrir les portes a un culte
exaltat a la personalitat de Mao. La palanca que necessitava per a fer tronto-
llar la societat xinesa en la seva lluita per recuperar el lideratge en el partit
comunista.

Anys abans el seu convenciment en la força del voluntarisme i en la capa-
citat de les masses per a transformar la realitat, l’havien empès a llançar el
1958 el Gran Salt Endavant. A banda de demostrar l’existència d’una via xi-
nesa al socialisme i remarcar la seva indepèndencia ideològica de Moscou,
aquesta campanya pretenia industrialitzar el país aprofitant l’excedent de mà
d’obra del camp. El resultat va ser un desastre en termes econòmics i humans,
que va accentuar les divergències al si del partit i va apartar temporalment
Mao del poder. A inicis dels seiaxanta, preocupat per enfortir la revolució i
evitar que la Xina imités el camí de l’URSS, la qual acusava de restaurar el
capitalisme i de capitular enfront d’Occident, Mao va tornar a la primera lí-
nia de la vida política per tal de cridar a la mobilització contra l’aparició d’e-
lements burgesos en el partit. Va posar en marxa la Revolució Cultural
(1966-1976), concebuda per a destruir els seus rivals i eliminar les formes
d’autoritat burocràtica del partit, alhora que recuperava l’impuls revolucio-
nari per tal d’edificar una nova societat a través del canvi radical dels costums,
la cultura, les idees i la conducta dels xinesos.

El desordre desfermat va estar a punt de conduir el país a la guerra civil.
Els guàrdies rojos, estudiants que es veien com els autèntics hereus del mao-
isme, van prendre els carrers. Quadres del partit, escriptors, professors i in-
tel·lectuals van ser els objectius dels seus atacs. En alguns casos van destruir
les seves biblioteques, perquè l’únic coneixement que acceptaven eren les
màximes contingudes al Llibre Roig.

A partir de 1968, quan el moviment de masses pràcticament havia acabat,
el fervor espontani per la figura de Mao va donar pas a formes més ritualit-
zades. I el cartell polític s’hi va dedicar de ple. Escenes de multituds som-
rients enarborant el Llibre Roig, o en mans de soldats i obrers amb posat enèr-
gic, orgullosos de posseir una veritat incontestable, no feien altra cosa que
refermar la dimensió taumatúrgica del pensament i la paraula de Mao, el
Gran Timoner, sense les quals era impensable imaginar el futur.
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Amb la mort de Mao es va donar per acabada la Revolució Cultural. El
Llibre Roig, que havia estat venerat a la Xina i estudiat al Tercer Món, es va
deixar de publicar. Les seves citacions van desaparèixer de les primeres pla-
nes dels diaris i el cartell el va substituir per a començar a parlar del llibre des
d’un punt de vista menys polititzat.

Llibre i alfabetització a l’Amèrica Llatina

Han transcorregut més de quaranta de la primera campanya d’alfabetització
nascuda d’una revolució a l’Amèrica Llatina. Des d’aleshores el llibre s’ha in-
tegrat en la iconografía revolucionària per a simbolitzar la conquesta de
l’educació i la cultura per part dels sectors socials més desfavorits. La cam-
panya cubana de 1961, després la Cruzada Nacional de Alfabetización ini-
ciada abans del 1980, quan encara no s’havia complert el primer aniversari de
la presa del poder pels sandinistes a Nicaragua, i darrerament la posada en
marxa del Plan Nacional de Alfabetización en el marc de la revolució boli-

Llarga vida al Sol resplendent en el cor dels revolucionaris del món. Xina. 1970.
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variana a Veneçuela, han contribuït a forjar en l’imaginari col·lectiu del con-
tinent la convicció que una conseqüència directa dels processos de transfor-
mació social és l’alfabetització del poble.

Tot i que les experiències històriques dels tres països, i els contextos en
els quals s’han desenvolupat les seves revolucions, han estat molt diferents,
existeix una sèrie de denominadors comuns en les causes d’aquests processos,
en la significació profunda de les respectives campanyes d’alfabetització, i en
el paper que la imatge del llibre i la lectura han tingut en el cartellisme i la
pintura mural.

Abans del triomf de la revolució, més del trenta per cent dels cubans no
sabien llegir ni escriure. A Nicaragua, durant l’etapa final de la dictadura so-
mocista els analfabets eren més de la meitat del país. Aquestes són només dues
dades per a posar de manifest que l’analfabetisme no és una anomalia con-
juntural, sinó un element estructural dels models de dominació, indispensa-
ble per a facilitar l’expoli del país i l’explotació de les classes desposseïdes.
En definitiva, una forma de violència social associada a la pobresa extrema de
grans sectors de la població. En aquest context, alfabetitzar equivalia a iniciar
un camí de conquesta democràtica de la cultura, incompatible amb la lògica
dels règims oligàrquics.

Per a les revolucions l’educació i la cultura són ordres prioritaris de treball.
Però la tasca alfabetitzadora no acaba quan s’ha ensenyat a llegir i escriure.
És el punt de partida perquè el poble descobreixi la pròpia història i prengui
consciència de les raons i els objectius de les transformacions que es duen a
terme en nom seu. La lluita per l’educació neix de la realitat nacional, que
s’integra en el procés de reconstrucció i desenvolupament del país, i s’orien-
ta cap a la solució de les seves necessitats socials. Esdevé un fet polític amb
implicacions pedagògiques. Es redueix la separació entre educació i realitat,
s’elimina el divorci entre educació i producció, entre estudi i treball, entre
formació pràctica i política. Com tota la cartellística política cubana, l’obra
de 1972 La educación: un arma contra el enemigo és indeslligable del context in-
ternacional en què ha viscut el règim des dels seus inicis. Al blocatge econò-
mic, entès a l’illa com a acte d’hostilitat, el preludi constant a una agressió a
gran escala, s’ha de sumar que Cuba, en plena Guerra Freda, és un referent
revolucionari per als països del Tercer Món en la seva lluita antiimperialis-
ta. El missatge que es desprèn del joc gràfic en el binomi llibre-fusell és clar:
la millor manera de defensar la revolució és a través de l’extensió social de
l’educació i la cultura, perquè garanteixen l’assumpció dels seus objectius per
part de la població i la referma en les seves conviccions davant de qualsevol
amenaça externa a les seves conquestes.
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El deber de un hombre es estar allí donde es
más útil. Nicaragua. 1980.

La educación: un arma contra el enemigo. Cuba.
1972.
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Alhora que es combat la ignorància es creen noves escoles, facultats per a
obrers i camperols, llibreries que venen els principals títols de la literatura uni-
versal a preus econòmics. Es posen en marxa cinemes itinerants i l’electrifica-
ció fa possible l’accés a la informació a través de la ràdio, la televisió i el vídeo.

L’educació no és una tasca exclusiva de mestres. És el poble qui alfabetit-
za i educa el poble a través de les seves organitzacions. L’arribada a les co-
munitats camperoles de milers de voluntaris procedents d’entorns urbans
contribueix a reduir l’abisme que tradicionalment separava dos mons que ha-
vien viscut aliens l’un de l’altre. En aquesta simbiosi, els camperols assumei-
xen la paraula escrita, un codi social que els ha d’ajudar a analitzar objecti-
vament la mateixa realitat que fins aleshores era desconeguda per la majoria
dels voluntaris, ignorants de la duresa de les seves condicions de vida. Co-
rrespon al cartell d’explicar que llegir no és una aptitud exclusiva d’àmbits
urbans, i que el llibre és un element de socialització, compartit amb plena
normalitat per tothom: homes i dones, joves i grans, camp i ciutat.

Totes les xifres assolides en les campanyes són colossals. Cuba va situar la
seva taxa d’analfabetisme per sota del quatre per cent. Al cap de cinc mesos,
més de quatre cents mil nicaragüencs havien après de llegir i escriure. La Mi-
sión Robinson tenia el propòsit d’ensenyar prop d’un milió de veneçolans.
També les forces alfabetitzadores van ser espectaculars. Tant a Cuba com a
Nicaragua van participar-hi prop de cent mil voluntaris. Una quantitat que
superava amb escreix el nombre de mestres d’ambdós països. La mobilització
de contingents tan massius exigeix organització i disciplina. Potser aquesta ne-
cessitat logística, i el fet que en alguns països l’alfabetització s’iniciés quan el
fervor popular pel triomf revolucionari encara era ben viu, explica que se’n
parlés en termes de «croada nacional». Es compta amb un estat major que di-
rigeix l’Exèrcit Popular d’Alfabetització, format per brigadistes uniformats,
que són acomiadats amb tots els honors a la Plaça de la Revolució de Mana-
gua per a anar a lluitar als diversos fronts oberts contra la ignorància.
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