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OPCIÓ A 
 

COMENTARI D’UN TEXT HISTÒRIC

Comenteu aquest text 
 

"Escric aquestes línies el 8 d'octubre, amb poca esperança que arribin a les mans dels camarades de 
Petrograd per al 9. És possible que arribin ja tard, ja que el Congrés dels soviets de la regió del Nord està 
convocat per al 10 de octubre. (...) Està clar que tot el poder ha de passar als soviets. Ha de ser també 
indiscutible per a tot bolxevic que un poder prol
tindria assegurades les majors simpaties i el suport abnegat dels treballadors i explotats del món sencer 
en general, dels països bel·ligerants en particular i , sobretot, entre els camperols russ
cal aturar-se és en alguna cosa que segurament no està clar del tot per a tots els camarades;  a saber: 
que el pas del poder als soviets significa avui, en la pràctica, la insurrecció armada. (...) Renunciar avui a 
la insurrecció armada significaria abjurar de la consigna principal del bolxevisme (Tot el poder als 
soviets!) I de tot l'internacionalisme proletari revolucionari en general.
 
Però la insurrecció armada és un tipus especial de lluita política, sotmès a lleis especials, que
analitzades amb atenció. Karl Marx 
Entre les regles més importants d'aquest art, destaca les següents :
 

1. No jugar mai a la insurrecció i, un cop començada, saber fermame
2. Cal concentrar en el lloc i en el moment decisius forces molt superiors, perquè , en cas contrari , 

l'enemic, millor preparat i organitzat, aniquilarà els insurrectes.
3. Un cop començada la insurrecció, cal obrar amb la ma

incondicionalment a l'ofensiva. " La defensiva és la mort de tot alçament armat " .
4. Cal esforçar-se per sorprendre l'enemic, per aprofitar el moment en que les seves tropes estiguin 

encara disperses. 
5. Cal conquerir èxits cada dia ( fins i tot podria dir

encara que siguin petits, mantenint per damunt de tot la "
 
Marx resumeix els ensenyaments de totes les revolucions i
amb unes paraules de Danton, el mestre més gran de la tàctica revolucionària que s'ha conegut: “
l'Audace, de l'Audace, encore de l'Audace

 
Aplicat a Rússia i al mes d'octubre de 1917, això vol dir: ofe
possible, sobre Petrograd; (...) Combinar les nostres tres forces principals 
militars- de tal manera que, per sobre de tot, puguem ocupar i mantenir, 
de baixes que ens costi: a) la Central de Telèfons; b) la Central de Telègrafs; c) les estacions ferroviàries, i 
d) els ponts en primer terme. Seleccionar els elements 
joventut obrera, així com als millors
i aïllar Petrograd (...); Formar amb els millors obrers destacaments armats de fusells i bombes de mà per 
atacar i voltar els " centres " de l'enemic (escoles militars , centrals de Te
consigna d'aquests destacaments ha de ser : 
El triomf de la revolució russa i de la revolució mundial depèn de dos o tres dies de lluita”. 
 
Consells d'un absent 

Lenin, 8 d’octubre 1917 

 

COMENTARI D’UN TEXT HISTÒRIC 

"Escric aquestes línies el 8 d'octubre, amb poca esperança que arribin a les mans dels camarades de 
per al 9. És possible que arribin ja tard, ja que el Congrés dels soviets de la regió del Nord està 

convocat per al 10 de octubre. (...) Està clar que tot el poder ha de passar als soviets. Ha de ser també 
indiscutible per a tot bolxevic que un poder proletari revolucionari (o bolxevic, ja que avui és el mateix), 
tindria assegurades les majors simpaties i el suport abnegat dels treballadors i explotats del món sencer 
en general, dels països bel·ligerants en particular i , sobretot, entre els camperols russ

se és en alguna cosa que segurament no està clar del tot per a tots els camarades;  a saber: 
que el pas del poder als soviets significa avui, en la pràctica, la insurrecció armada. (...) Renunciar avui a 

ada significaria abjurar de la consigna principal del bolxevisme (Tot el poder als 
soviets!) I de tot l'internacionalisme proletari revolucionari en general. 

Però la insurrecció armada és un tipus especial de lluita política, sotmès a lleis especials, que
 (...) va escriure que "la insurrecció és un art, el mateix que la guerra." 

Entre les regles més importants d'aquest art, destaca les següents : 

No jugar mai a la insurrecció i, un cop començada, saber fermament que cal portar
Cal concentrar en el lloc i en el moment decisius forces molt superiors, perquè , en cas contrari , 
l'enemic, millor preparat i organitzat, aniquilarà els insurrectes. 
Un cop començada la insurrecció, cal obrar amb la major energia i passar obligatòria i 
incondicionalment a l'ofensiva. " La defensiva és la mort de tot alçament armat " .

se per sorprendre l'enemic, per aprofitar el moment en que les seves tropes estiguin 

ada dia ( fins i tot podria dir-se que cada hora, si es tracta d'una sola ciutat) 
antenint per damunt de tot la "superioritat moral".

aments de totes les revolucions i pel que fa a la insurrecció armada es refereix, 
amb unes paraules de Danton, el mestre més gran de la tàctica revolucionària que s'ha conegut: “
l'Audace, de l'Audace, encore de l'Audace ". 

Aplicat a Rússia i al mes d'octubre de 1917, això vol dir: ofensiva simultània, i el més sobtada i ràpida 
Combinar les nostres tres forces principals -la flota, els obrers i les unitats 

de tal manera que, per sobre de tot, puguem ocupar i mantenir, qualsevol que sigui el nom

a) la Central de Telèfons; b) la Central de Telègrafs; c) les estacions ferroviàries, i 
d) els ponts en primer terme. Seleccionar els elements més decidits (les nostres "tropes de xoc" i la 

, així com als millors marins) i formar amb ells petits destacaments destinats a 
; Formar amb els millors obrers destacaments armats de fusells i bombes de mà per 

atacar i voltar els " centres " de l'enemic (escoles militars , centrals de Telègrafs i Telèfons, etc ) . La 
consigna d'aquests destacaments ha de ser : abans perir tots que deixar passar a l'enemic

El triomf de la revolució russa i de la revolució mundial depèn de dos o tres dies de lluita”. 

"Escric aquestes línies el 8 d'octubre, amb poca esperança que arribin a les mans dels camarades de 
per al 9. És possible que arribin ja tard, ja que el Congrés dels soviets de la regió del Nord està 

convocat per al 10 de octubre. (...) Està clar que tot el poder ha de passar als soviets. Ha de ser també 
etari revolucionari (o bolxevic, ja que avui és el mateix), 

tindria assegurades les majors simpaties i el suport abnegat dels treballadors i explotats del món sencer 
en general, dels països bel·ligerants en particular i , sobretot, entre els camperols russos. (...) En el que sí 

se és en alguna cosa que segurament no està clar del tot per a tots els camarades;  a saber: 
que el pas del poder als soviets significa avui, en la pràctica, la insurrecció armada. (...) Renunciar avui a 

ada significaria abjurar de la consigna principal del bolxevisme (Tot el poder als 

Però la insurrecció armada és un tipus especial de lluita política, sotmès a lleis especials, que han de ser 
escriure que "la insurrecció és un art, el mateix que la guerra." 

nt que cal portar-la fins al final. 
Cal concentrar en el lloc i en el moment decisius forces molt superiors, perquè , en cas contrari , 

jor energia i passar obligatòria i 
incondicionalment a l'ofensiva. " La defensiva és la mort de tot alçament armat " . 

se per sorprendre l'enemic, per aprofitar el moment en que les seves tropes estiguin 

se que cada hora, si es tracta d'una sola ciutat) 
superioritat moral". 

pel que fa a la insurrecció armada es refereix, 
amb unes paraules de Danton, el mestre més gran de la tàctica revolucionària que s'ha conegut: “de 

nsiva simultània, i el més sobtada i ràpida 
la flota, els obrers i les unitats 
qualsevol que sigui el nombre 

a) la Central de Telèfons; b) la Central de Telègrafs; c) les estacions ferroviàries, i 
(les nostres "tropes de xoc" i la 

marins) i formar amb ells petits destacaments destinats a (...) cercar 
; Formar amb els millors obrers destacaments armats de fusells i bombes de mà per 

lègrafs i Telèfons, etc ) . La 
abans perir tots que deixar passar a l'enemic (...) 

El triomf de la revolució russa i de la revolució mundial depèn de dos o tres dies de lluita”.  
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OPCIÓ A 

 

COMENTARI D’UNA IMATGE GEOGRÀFICA

Comenteu aquesta imatge tot fent esment a l’espai agrari, desenvolupament rural i sostenibilitat.
 
 

 

Es Broll de Buscastell (Eivissa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARI D’UNA IMATGE GEOGRÀFICA 

Comenteu aquesta imatge tot fent esment a l’espai agrari, desenvolupament rural i sostenibilitat.Comenteu aquesta imatge tot fent esment a l’espai agrari, desenvolupament rural i sostenibilitat. 
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OPCIÓ A 
 

COMENTARI D’UNA OBRA D’ART 

Comenteu aquesta pintura 
 
 
 

 

Tempesta al mar de Galilea

 
160 x 127 cm. 
Oli sobre tela 
En parador ignorat

 

 

 

 

 

 

Tempesta al mar de Galilea (1633). Rembrandt 

 

En parador ignorat 

 


