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5

PRÒLEG

«Cap partit polític pot dur un moviment a la victòria si 
no posseeix una teoria revolucionària, un coneixement de la 
història i una comprensió profunda del moviment pràctic.»

Mao Zedong

La tardor de 2010 es van dur a terme a Pontons (Alt Pe-
nedès) les XXV Trobades Independentistes. Uns mesos abans 
s’havia decidit que un dels lemes d’aquelles Trobades, que cons-
tituiria el cos central dels debats, fos «En Defensa del Marxis-
me». De la ponència inicial i les aportacions i debats que es 
dugueren a terme en sorgí, l’abril de 2011, la primera versió 
d’aquest opuscle.

Quins foren els motius que ens dugueren primer a l’impuls 
del debat i després a l’edició de l’opuscle? Doncs bàsicament 
els que es deriven del fet que, en una situació concreta, es 
constata de manera punyent la necessitat de la lluita ideològica, 
imprescindible en qualsevol moviment revolucionari.

La situació concreta (o conjuntura) es caracteritzava per 
la intensificació de les agressions que ha suposat i encara 
suposa el procés de reestructuració capitalista (crisi) iniciat 
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6 EN DEFENSA DEL MARXISME

el 2008. Tancaments d’empreses, acomiadaments, desregula-
rització laboral, desnonaments, privatització i degradació dels 
serveis públics…, un panorama que feia evident l’enganyifa 
de la xerrameca neoliberal (la suposada fi de la història) i 
l’agudització de les contradiccions de classe.

Van ser aquells mesos i anys en què se’ns deia que el 
sistema havia fallat, bàsicament per la maldat o ineptitud 
d’uns pocs, i que el que calia era reformar-lo. Els gurús en-
corbatats de les tertúlies polítiques i econòmiques pregonaven 
la refundació del capitalisme com a lema màgic que permetria 
sortir de l’impàs…, sense arribar ni tan sols a consensuar si 
calia una mínima regulació financera i polítiques de caire 
keynesià. Es constatava el fracàs de la socialdemocràcia, però 
el sistema necessitava trobar-ne substituts, distreure el perso-
nal una estona més.

També aleshores començaven a prendre forma determinats 
discursos i propostes d’aparença alternativa basats en la cons-
trucció d’un nou llenguatge més proper que hauria de perme-
tre connectar la multitud (que no les classes populars) amb 
noves formes de participació política, d’aparença assembleà-
ria però curiosament bastides sobre lideratges indiscutibles i 
sospitoses prebendes mediàtiques.

Aquesta neollengua ha posat l’accent en la denúncia de 
les formes, com ara la baixa qualitat democràtica, la crítica a 
la gestió i els gestors (la suprastructura)…, mentre oblida i 
arracona el fons (la infrastructura): l’anàlisi crítica del sistema 
d’explotació i dominació capitalista. El seu objectiu és meri-
dianament lampedusià: que tot canviï en l’estètica perquè no 
canviï res de substancial.

Aquests discursos afectaven també el nostre moviment i 
provocaven en alguns sectors no tan sols el rebuig a articular 
una veritable alternativa de masses a nivell nacional capaç de 
vertebrar l’espai d’Unitat Popular en una perspectiva de rup-
tura. Era l’època en què s’oposava a la construcció d’aquesta 
alternativa una nounada i ignota estratègia anomenada mu-
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Índex 7

nicipalisme d’alliberament (sic), estratègia que rebia el suport 
i la benedicció urbi et orbi d’alguns dels destacats líders ac-
tuals de Podemos-Podem a Catalunya.

Alguns fils d’aquests discursos covaven fins i tot una de-
riva espanyolista (encara avui present, si bé certament afeblida), 
consistent a eliminar la conquesta de la independència com a 
objectiu estratègic i element clau per a la ruptura, relegant-la 
a una simple aposta tàctica o línia sectorial al més bell estil de 
l’esquerra alternativa espanyola de la dècada de 1980.

Així, en unes condicions objectives per al desplegament 
de la Unitat Popular, la dinamització de la lluita de classes, i 
l’articulació d’un projecte polític desacomplexadament inde-
pendentista i inequívocament d’esquerres, En Defensa del 
Marxisme va ser una resposta a les dinàmiques de desideolo-
gització i simplificació política que des de diferents bandes 
suposaven un obstacle per a l’acumulació de forces en una 
estratègia de ruptura i per fer avançar el moviment popular 
català.

El nostre objectiu ha estat i és pedagògic i de praxi. Aquest 
opuscle no és pas una contribució brillant al cos teòric del 
marxisme; ans el contrari, és un intent de recuperar per al 
nostre moviment, especialment a través de la militància més 
jove, la capacitat d’analitzar la realitat amb les eines del ma-
terialisme i la dialèctica, de superar superficialitats, subjecti-
vismes i xerrameca, de definir i actualitzar línies estratègiques 
i desplegaments tàctics i de bastir sobre sòlides bases organit-
zatives i ideològiques les eines que han de permetre el nostre 
poble conquerir la independència i construir el socialisme.

Després d’esgotar-se la primera edició i de tenir una re-
percussió gens menyspreable en diferents sectors de l’indepen-
dentisme d’esquerres a través de xerrades, presentacions i 
debats, la segona edició, enriquida amb nous apartats, veié la 
llum l’estiu de 2013.

Al llarg d’aquests darrers anys, en què hem viscut l’en-
sorrament de la socialdemocràcia, la mort de l’autonomisme 
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8 EN DEFENSA DEL MARXISME

i el progressiu desvetllament de la consciència social i nacional 
del nostre poble, s’ha fet ben evident també la necessitat de 
la lluita ideològica com a eina fonamental per saber canalitzar 
les energies, anhels i frustracions en una perspectiva de rup-
tura democràtica i superació del capitalisme.

Gramsci va dir: «El vell món es mor. El nou tarda en 
aparèixer. I en aquest clarobscur sorgeixen els monstres.» 
Sense una sòlida formació, sense el pensament materialista, 
l’autoorganització popular, i l’acció de masses en una pers-
pectiva revolucionària, els monstres del populisme, el racisme, 
el fanatisme religiós, la xenofòbia eurocentrista i l’alienació 
intel·lectual tenen camp per córrer.

I per això una nova edició, perquè la conquesta de l’he-
gemonia tan sols és possible, o si més no útil i real, sobre unes 
sòlides bases teòriques, amb uns clars objectius estratègics, 
amb una tàctica encertada i sense por de resoldre dialèctica-
ment les contradiccions que tot plegat ens generarà. Per això 
estem, per fer bona la dita de Pablo Neruda: «El Partit Co-
munista és aquella llum en la tenebra que vigila, que rectifica, 
que guia i que lluita.»

Xavier Oca
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9

QUÈ ÉS EL MARXISME?

El marxisme, o «socialisme científic» com el batejaren els seus 
ideòlegs, és el corrent filosòfic creat per Karl Marx i Friedrich 
Engels a mitjan del segle xix. Aquest corrent ha estat la base 
de bona part tant dels pensadors revolucionaris com dels 
moviments d’emancipació obrera i nacional-populars que, des 
d’aleshores, han lluitat per subvertir l’ordre social i econòmic 
establert i bastir una societat igualitària, lliure d’explotació.

El marxisme, fins i tot per als seus enemics, ha esdevingut 
una eina fonamental en l’anàlisi social i econòmica de les 
societats capitalistes modernes i en l’elaboració de propostes 
transformadores tant a nivell programàtic com estratègic i 
organitzatiu.

Així, el marxisme ha estat la base sobre la qual homes i 
dones com Lenin, Rosa Luxemburg o Mao Zedong bastiren 
i desenvoluparen teories revolucionàries adaptades a les seves 
realitats concretes; ha estat el motor ideològic de lluitadors 
com Che Guevara o Ho Chi Minh, i el substrat intel·lectual 
que ha permès a Antonio Gramsci, Marta Hanecker o Samir 
Amin anar desplegant tot un cos teòric amb què els oprimits 
puguin encarar la lluita contra els opressors.

Però prescindint de noms propis, podem afirmar que el 
marxisme ha estat i és encara la base ideològica que ha permès 
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10 EN DEFENSA DEL MARXISME

que centenars de milions de treballadores i treballadors de tot 
el món s’organitzessin en la lluita pel socialisme. I si bé és cert 
que no sempre aquestes lluites han assolit els seus objectius, 
és inqüestionable que només les lluites plantejades des d’aques-
ta base han aconseguit vèncer l’imperialisme, conquerir el 
poder polític i subvertir realment l’ordre establert tot obrint 
les portes a la construcció de nous models socials i polítics.

El marxisme és, doncs, i sobretot després de Lenin i l’ex-
periència de la revolució bolxevic, una filosofia de la praxi, 
que com assenyalava Marx mateix només té sentit en l’acció, 
plasmada en la lluita concreta en unes circumstàncies reals i 
determinades. L’onzena tesi sobre Feuerbach remarcava que 
«fins ara, els filòsofs s’han limitat a interpretar el món, però 
del que es tracta és de transformar-lo».

El marxisme no és, doncs, un dogma o un llibre de re-
ceptes, sinó un mètode analític i sintètic que permet estudiar 
d’arrel les diferents formes d’organització econòmica i social 
i elaborar i desplegar una praxi revolucionària que faci pos-
sible superar-les.

En aquest sentit, Lenin és prou explícit quan cita Marx 
i Engels: «La nostra doctrina no és un dogma, sinó una guia 
per a l’acció», deien sovint Marx i Engels, que es reien, i amb 
raó, de l’aprenentatge mecànic i de la simple repetició de 
«fórmules», que, en el millor dels casos, només serveixen per 
a tra çar les tasques generals, que canvien necessàriament 
d’acord amb les condicions econòmiques i polítiques concre-
tes de cada fase particular del procés històric.

Simplificant, podem caracteritzar el marxisme com una 
doctrina:

— Fonamentada en el materialisme i la dialèctica.
— Que supera les mancances de l’economicisme anglès i el 

socialisme utòpic.
— Que propugna l’organització dels treballadors en partits 

per encarar la lluita de classes i prendre el poder polític.
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Què és el marxisme? 11

L’objectiu d’aquest text és exposar, a partir d’aquests 
punts, els diferents aspectes en què una visió marxista és es-
sencial per al desplegament, ara i aquí, d’un moviment polític 
revolucionari, d’alliberament nacional i transformació social, 
que permeti encarar un procés de ruptura respecte als estats 
ocupants.

Països Catalans, agost de 2013
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1
EL SIGNIFICAT DEL 

MATERIALISME

La base primera del marxisme és el materialisme. Ja el 1841, 
a la seva tesi doctoral (Diferències entre la filosofia de la na-
turalesa de Demòcrit i Epicur), Marx hi analitza dos dels 
principals pensadors materialistes de la Grècia clàssica.

En general, el materialisme explica la consciència a partir 
de l’ésser i no pas al contrari. És a dir, les condicions físiques 
i materials d’existència són les que condicionen determinades 
formes de consciència, de pensament.

Aquest condicionament no és mecànic (determinista) sinó 
dialèctic, ja que els diferents nivells de consciència poden fa-
cilitar accions que transformin les condicions d’existència; 
però, en darrera instància, aquesta consciència (i la seva con-
creció pràctica conservadora o transformadora) només és 
possible a partir del coneixement objectiu de la realitat ma-
terial, del món físic en què s’inscriu l’ésser conscient.

De la mateixa manera, el materialisme aplicat a la vida 
social de la humanitat exigeix que la consciència social s’ex-
pliqui a través de l’ésser social.

A la Contribució a la crítica de l’Economia Política, Marx 
ens diu: «En la producció social de la seva existència, els 
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14 EN DEFENSA DEL MARXISME

homes contreuen determinades relacions necessàries i inde-
pendents de llur voluntat, relacions de producció que corres-
ponen a una determinada fase del desenvolupament de les 
forces productives materials. El conjunt d’aquestes relacions 
forma l’estructura econòmica de la societat, la base real sobre 
la qual s’alça la superestructura jurídica i política i a la qual 
es corresponen determinades formes de consciència social.»

En resum: és el sistema econòmic qui genera ideologia i no 
pas a l’inrevés. El món no és així perquè la gent s’asse gués en 
un determinat moment i després de molt enraonar decidís que 
seria d’aquesta manera, sinó que la gent interioritza determina-
des formes de vida i actua sota certs consensos socials precisament 
perquè el món on viu és d’una determinada manera.

El sistema genera, doncs, la ideologia dominant, i només 
l’anàlisi rigorosa de les relacions de producció, de les condicions 
socials d’existència, pot dur a una presa de consciència per 
part dels i les treballador(e)s que els permeti encarar el combat, 
la lluita de classes, generant o difonent antítesis ideològiques.

Quan aquesta anàlisi materialista és substituïda per for-
mes més o menys nocives d’idealisme (religions, idees estàtiques 
sobre els fets socials i la realitat nacional, l’altruisme utòpic, 
etc.), el resultat és que l’acció que se’n deriva no té cap pos-
sibilitat de fer avançar la realitat en el sentit desitjat (supera-
ció de l’explotació i la injustícia), sinó que l’únic que s’acon-
segueix és reforçar el sistema (immunitzant-lo, oferint 
vàlvules d’escapament, o afavorint de retruc els sectors més 
conservadors o reaccionaris).

Alguns exemples de la necessitat del materialisme els tro-
bem en els punts següents.

L’ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DEL MÓN 
I L’ACCIÓ QUE SE’N DERIVA

La defensa del socialisme i fins i tot de la democràcia suposa 
defensar la visió materialista del món i combatre sense escrú-
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1. El significat del materialisme 15

pols de cap mena interpretacions idealistes (especialment les 
religions i les idees estàtiques sobre els fets socials i la realitat 
nacional)1 que tenen com a única finalitat distreure l’atenció 
sobre les arrels objectives de la problemàtica social per man-
tenir l’ordre establert (o, fins i tot, retornar a les cavernes).

Cal defensar la política davant de la religió i les anome-
nades «filosofies alternatives», que no fan sinó alienar els seus 
seguidors substituint l’acció conscient i decidida per a la trans-
formació de la realitat per una acció (o inacció) socialment 
inconscient, caracteritzada per la seva esterilitat transforma-
dora, la seva irrellevància social o, en el pitjor dels casos, pel 
seu caràcter reaccionari, contrari objectivament als interessos 
de classe. Com deia Marx, «no tots els enemics del capitalis-
me són amics nostres».

Hem de combatre els essencialismes ideològics i identi-
taris, des dels fonamentalismes religiosos, al nou eurocentris-
me feixista i islamofòbic. Uns i altres no fan sinó assenyalar 
un enemic imaginari (en el cas del racisme classista, precisament 
s’assenyalen les principals víctimes del sistema) amb l’objectiu 
d’ocultar l’arrel de la problemàtica social que ens envolta: un 
sistema econòmic basat en l’explotació, les desigualtats i la 
injustícia.

En el mateix sentit, cal defensar la lluita de classes, la 
redistribució de plusvàlues i les lluites d’emancipació davant 
de l’assistencialisme i l’altruisme fariseu. Hem de denunciar 
el paper anestesiant i la immoralitat de la caritat i la benefi-

1. La manca d’una anàlisi materialista es pot observar de manera molt 
clara en un nombre important de revoltes populars del passat, com la 
Guerra dels Segadors, en la qual, per exemple, els referents ideològics eren 
parcialment de tipus religiós. La lluita nacional, si està mancada d’una 
anàlisi materialista, pot tenir també expressions basades en idees reaccio-
nàries (racisme, etnicisme, etc.) o en simples crides a la bona voluntat de 
la gent, sense considerar que, per interessos socials i econòmics de classe, 
sectors importants de la burgesia, per exemple, siguin poc propensos a la 
defensa conseqüent de la llibertat nacional.
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16 EN DEFENSA DEL MARXISME

cència, reclamant una redistribució real de la riquesa; lluny 
de recloure’ns en ghettos de falsa i hipòcrita puresa ideològica, 
hem de defensar la conquesta del poder polític per posar 
l’Estat al servei dels interessos de la majoria: els i les treballa-
dor(e)s i les classes populars.

L’ANÀLISI DE LES RELACIONS SOCIALS 
I EL SISTEMA PRODUCTIU

Una de les grans mentides del capitalisme és la seva manera 
de mesurar la situació econòmica, de manera que fa dels in-
teressos d’una minoria (els especuladors, els explotadors) la 
rasadora per la qual es mesuren uns suposats interessos ge-
nerals.

En el capitalisme (i en tots els sistemes econòmics a par-
tir de l’aparició de la propietat privada) no existeixen inte-
ressos generals,2 sinó interessos de classe. Aquesta situació es 
fa més crua i evident en una situació de crisi com l’actual, on 
els mèdia s’obstinen a fer-nos creure que retallar despeses 
socials per subvencionar la banca privada és afavorir la nos-
tra economia. No seria millor per a la majoria de nosaltres 
foragitar o empresonar els especuladors, nacionalitzar la ban-
ca i els sectors estratègics (transports, energia i telecomuni-
cacions) i reinvertir els beneficis que aquests generen en po-
lítiques socials i en el foment de l’economia d’escala (pagesia, 
cooperatives, autoocupació, comerç local i petita i mitjana 
empresa)?

Vivim en una societat amb classes antagòniques i amb 
interessos contraposats, on si bé és cert que la diferenciació 
no pot simplificar-se als nivells del segle xix, donada la com-

2. Cal tenir en compte, però, situacions com les societats més castigades 
per l’imperialisme, el colonialisme o l’ocupació i espoli, on existeixen in-
teressos coincidents entre les diferents classes socials nacionals, enfrontades 
al saqueig de la metròpoli.
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1. El significat del materialisme 17

plexitat del mode de producció, encara ho és més que el xoc 
d’interessos s’intensifica a passes accelerades, amb una mino-
ria cada vegada menys nombrosa i més rica, i un procés d’em-
pobriment objectiu d’àmplies capes de la societat.

L’anàlisi d’aquestes relacions socials i de l’evolució del 
sistema productiu és cabdal tant per saber plantar batalla a 
les constants agressions de classe, com per plantejar alterna-
tives a nivell econòmic i polític que permetin acumular forces 
i encetar un procés de transformació.

L’ANÀLISI DEL FET NACIONAL I 
L’OPRESSIÓ NACIONAL

La nació no és un ens abstracte, etern i immutable, sinó una 
determinada forma de comunitat humana, formada a través 
de la història, a partir d’unes relacions econòmiques, un ter-
ritori, una llengua i unes formes de vida compartides.

Una nació no és una tribu, ni un conjunt de tribus, no és 
una ètnia ni un conjunt d’ètnies i no és una religió o un con-
junt de religions. No fou la moreneta la mare dels catalans, 
sinó alguns catalans que, en un determinat moment històric, 
van erigir la moreneta en patrona nacional.

La nació és una col·lectivitat que, en una fase determina-
da del desenvolupament del sistema productiu, s’ha organitzat 
sobre una base territorial i sota uns paràmetres culturals com-
partits. Però... qui l’ha organitzat o qui la pot organitzar? 
Doncs la classe emergent (o hegemònica) dins aquesta comu-
nitat!

La burgesia fou la constructora d’Europa tal com la co-
neixem, en la mesura que fou capaç, en cadascun dels diferents 
territoris, d’organitzar la comunitat (sota els seus interessos, 
òbviament) i posar-la sota un paraigua polític, jurídic i admi-
nistratiu: l’Estat modern.

Algunes burgesies, com la catalana, van renunciar al seu 
paper històric com a articuladores de la nació dotant-la d’un 
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18 EN DEFENSA DEL MARXISME

Estat propi i, per contra, optaren pel regionalisme (o autono-
misme, o pseudofederalisme, o la nacionalitat històrica), tot 
renunciant a liderar una comunitat nacional amb plenes fa-
cultats, amb la qual cosa van provocar una mena d’esquizo-
frènia identitària o autoodi que encara avui perdura en força 
sectors del nostre poble.

En l’actual fase de desenvolupament capitalista, caracte-
ritzada per la mundialització i el capitalisme financer especu-
latiu, només els i les treballador(e)s i la resta de classes popu-
lars (incloent-hi, per exemple, sectors la petita burgesia que 
s’hi vegin arrossegats) estan en condicions d’articular la nació 
catalana, és a dir, de dotar el poble català d’unes formes d’or-
ganització socials, econòmiques i polítiques que permetin la 
pervivència de la llengua, l’enriquiment de la nostra cultura i 
el desenvolupament d’unes formes enriquidores de vida en 
comú.

L’independentisme català revolucionari del nostre temps 
ha partit d’una anàlisi de classe i de la crítica del «catalanisme 
conservador» (v. «El conservadorisme, el llast del poble cata-
là» [http://www.mdt.cat/PPCC/conservadurisme.htm]).

Quan parlem d’opressió nacional, doncs, no ens limitem 
a parlar de repressió cultural i lingüística: parlem, sobretot, 
de la negació a la nostra comunitat del dret a decidir lliurement 
el seu destí, la seva forma d’organitzar-se, el seu model eco-
nòmic, etc.

I, en el nostre cas, com en el dels pobles sotmesos al co-
lonialisme, parlem sobretot de l’espoli (o saqueig) com a for-
ma més descarnada d’opressió. De la mateixa manera que els 
i les treballador(e)s ens veiem privats del fruit del nostre treball 
a través de la plusvàlua (que comentarem més endavant), el 
conjunt de la comunitat nacional és objectivament robada per 
un poder aliè. El poble treballador català pateix, doncs, dues 
vexacions simultànies: la nacional i la de classe.

Alhora, però, aquest espoli pot provocar una certa coin-
cidència parcial d’interessos amb sectors de la petita i mitjana 
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1. El significat del materialisme 19

burgesia nacional: la necessitat d’acabar amb l’espoli i de 
decidir nacionalment el nostre model productiu.

EL SIGNIFICAT DEL «MATERIALISME MILITANT»

Dèiem al principi que el materialisme és una filosofia de la 
praxi i que, per tant, només té sentit des d’una òptica mi-
litant, des de la implicació en la lluita diària per la cons-
trucció del socialisme, des de la capacitat d’anàlisi i de 
formació que permeti entendre correctament el moment 
històric i actuar en conseqüència. Les cites següents de Le-
nin parlen per si mateixes sobre el significat del materialis-
me militant:

Un dels errors més greus i perillosos entre els comunistes 
és imaginar-se que la revolució poden dur-la a terme els re-
volucionaris sols (...). L’avantguarda només compleix les se-
ves tasques d’avantguarda quan sap no aïllar-se de la massa 
que di rigeix i, per contra, sap conduir endavant realment tota 
la massa. Sense la unió amb els que no són comunistes, en 
les més diverses àrees de l’activitat, no es pot ni tan sols 
parlar de cap construcció comunista eficaç.

El comunista que es vantés de ser-ho, simplement per 
haver rebut unes conclusions ja establertes, sense haver rea-
litzat un treball seriós, difícil i profund, sense analitzar els 
fets davant els quals està obligat a adoptar una actitud críti-
ca, seria un comunista molt lamentable.

La Unió [de Joventuts Comunistes] ha de ser tal que 
qualsevol obrer hi pugui veure persones de qui potser no 
comprèn gaire la doctrina i que potser no creurà d’imme diat, 
però que amb el seu treball real i amb la seva actuació 
mostren que són ells, precisament, qui assenyalen el camí 
encertat.
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20 EN DEFENSA DEL MARXISME

Cal dir, però, que l’augment de coneixements a nivell 
general fa que aquesta dicotomia entre partit i masses no hagi 
de ser avui tan esquemàtica. Tanmateix, aquestes citacions 
exposen molt clarament la necessitat de la militància organit-
zada en el partit (i en les diferents organitzacions militants) 
d’actuar en una estreta relació amb les classes populars, els 
interessos de les quals defensa.
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2
ENTENDRE LA 
DIALÈCTICA

Si Marx havia escrit la seva tesi sobre Demòcrit i Epicur, 
Engels tingué en Heràclit el seu referent clàssic. Les frases del 
d’Efes «Ningú es banya dues vegades al riu perquè tot canvia 
tant en el riu com en qui es banya» i «La guerra és la mare i 
reina de totes les coses» esdevenen cabdals per entendre la 
concepció dinàmica del món que suposa la dialèctica, corrent 
filosòfic que en la seva versió idealista té Hegel com a gran 
exponent i en el context materialista esdevé la clau per al 
desenvolupament del pensament de Marx i Engels.

Així, Engels actualitzava la dialèctica i la posava al servei 
de les ciències socials:

[…] el món no pot concebre’s com un conjunt d’objectes 
acabats, sinó com un conjunt de processos en què les coses que 
semblen estables (igual que el seu reflex en els nostres caps, els 
conceptes) passen per una sèrie ininterrompuda de canvis, per 
un procés de gènesi i caducitat […].

És a dir, tot, i en particular les societats humanes, es 
troba en permanent estat de transformació; ara bé, aquesta 
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22 EN DEFENSA DEL MARXISME

transformació no es correspon amb la mecànica clàssica 
acció—efecte (determinisme), sinó amb la relació dialèctica 
acció—reacció—síntesi…

Mirem d’explicar-ho esquemàticament: qualsevol situa-
ció (tesi) és intrínsecament inestable, donades les contradic-
cions que conté. Aquestes contradiccions generen una acció 
oposada a la tesi, que pretén modificar-la (antítesi), i del 
conflicte entre totes dues sorgeix una nova situació (síntesi) 
que conté noves i diferents contradiccions.

Cada síntesi o superació de les contradiccions anteriors 
no es deriva directament de l’acció, sinó que depèn de la cor-
relació de forces en la lluita, i les noves contradiccions que li 
són pròpies generen, a continuació, noves accions i reaccions.

Segons Engels, el capitalisme duu intrínseques tres grans 
contradiccions:

a) El productor és separat de la propietat de la seva produc-
ció: productors (obrers) i propietaris (burgesos)

b) Control social (lleis en defensa de la propietat, jerarquit-
zació social) versus anarquia productiva general (libera-
lisme)

c) Superabundància de productes i mitjans de producció 
versus exèrcit industrial de reserva (treballadors a l’atur 
o precaritzats sense capacitat de consumir-los)

Aquestes contradiccions proporcionen pistes del lloc per 
on pot petar el sistema (subversió obrera, crisi de superpro-
ducció, empobriment de la majoria, concentració de capital 
en poques mans); ens garanteixen que és inestable i caduc..., 
però des d’un punt de vista dialèctic no podem determinar 
quina en serà l’evolució: dependrà de la correlació de forces 
en cada moment històric en la lluita entre les classes antagò-
niques.

El pensament dialèctic és clau per al tractament de qües-
tions com les següents.
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LA SUPERACIÓ DELS DOGMATISMES 
I APRIORISMES

Si entenem el món en permanent estat de canvi, no podem 
assignar a una realitat canviant unes idees estàtiques. Allò 
que ahir era cert i precís, avui pot no ser-ho tant. La nostra 
visió de la societat no pot basar-se en una sèrie d’idees pre-
fixades per molt encertades que aquestes fossin en un de-
terminat moment històric. El que cal és anar actualitzant 
aquestes idees a través d’una anàlisi acurada de la realitat 
objectiva (material).

Quan parlem, per exemple, dels interessos i les aliances 
de classe, cal tenir ben clar l’antagonisme fonamental entre 
explotadors i explotats; però alhora cal analitzar en cada 
moment les diferències entre els qui s’enriqueixen i els qui 
s’empobreixen, l’evolució interna del bloc dominant i del bloc 
transformador, quins sectors socials concrets s’alinearien ob-
jectivament en la defensa de reivindicacions concretes... I ens 
podem trobar en la situa ció que aquell que avui és un aliat 
en un programa reivindicatiu concret, demà és l’enemic que 
cal batre en la construcció d’un model de societat (o a l’in-
revés).

L’adequació de la lluita política a la realitat econòmica i 
social en unes coordenades espai-temps determinades és clau 
per a l’èxit d’un procés revolucionari, la qual cosa implica 
superar visions estretes i pràctiques de vol gallinaci, sent ca-
paços d’analitzar cada conjuntura i impulsant en cada moment 
les iniciatives polítiques més adients.

Això ens duu inevitablement a parlar de...

LA DISTINCIÓ (I SOVINT TRAUMÀTICA 
RELACIÓ) ENTRE TÀCTICA I ESTRATÈGIA

Entenem per estratègia aquells objectius i orientacions a mit-
jà i a llarg termini, aquells elements centrals, aquelles condi-
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24 EN DEFENSA DEL MARXISME

cions ineludibles, aquells salts qualitatius que haurà d’anar 
donant qualsevol procés revolucionari.

Tàctica, en canvi, fa referència a l’acció política i/o social 
més immediata, al treball del dia a dia que ha de permetre 
preparar les condicions per avançar vers els objectius estratè-
gics.

Això, però, no és tan senzill. Algunes desviacions del mar-
xisme (especialment el trotsquisme) confonen els termes i ar-
riben a plantejar la conquesta dels objectius estratègics (pro-
grama de màxims) a través de l’avenç mecànic en les qüestions 
tàctiques (programa de mínims). Res més lluny de la realitat.

El cert és que entre tàctica i estratègia s’estableix una 
relació dialèctica, és a dir, per poder desplegar una política de 
masses que permeti acumular forces per tal de forçar la rup-
tura, cal sovint entrar en contradicció aparent amb els prin-
cipis estratègics, aquells que, a priori, ens semblen irrenuncia-
bles i per a la conquesta dels quals, precisament, despleguem 
la línia tàctica.

I a l’inrevés: molt sovint, determinades conquestes a nivell 
tàctic acaben actuant com a anestèsic de la lluita de classes o 
la consciència nacional, ja que, gestionades per l’Estat a través 
de les forces d’ordre (normalment socialdemòcrates), esdeve-
nen una eina de cofoisme i desmobilitació.

És en aquest context que cal situar les polítiques d’alian-
ces. No hi ha una solució màgica a la tensió existent entre 
estratègia i tàctica, sinó que en cada instant i en cada lloc físic, 
cal saber analitzar primer les condicions objectives (com està 
la societat, què necessita i què s’hi pot fer) i, de manera sub-
sidiària, les subjectives (com està el moviment, què hauria de 
fer i què pot fer).

Les accions, mobilitzacions i organitzacions inscrites en 
objectius tàctics, considerats necessaris al si d’una estratègia 
determinada, han de ser assumides plenament pels militants 
comunistes perquè són elements de la seva lluita, sense els 
quals no es produirien els avanços necessaris
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2. Entendre la dialèctica 25

L’ANÀLISI DE LES CONTRADICCIONS 
I L’APRECIACIÓ DEL MOMENT

L’agost de 1946, deia Mao Zedong en una entrevista: «Tots 
els reaccionaris són tigres de paper. Semblen terribles, però en 
realitat no són tan poderosos. Vist en perspectiva, no són pas 
els reaccionaris sinó el poble qui és realment poderós.» Deli-
rava? Li havia tocat massa el sol durant els anys de la Llarga 
Marxa? El cert és que tres anys després l’Exèrcit Popular 
alliberava la Xina continental; americans, anglesos i Goumin-
dang marxaven amb la cua entre cames i es proclamava la 
República Popular.

El que Mao i l’experiència revolucionària xinesa il·lustren 
és la possibilitat de derrotar un enemic aparentment més fort 
sempre que siguem capaços d’analitzar per on trontolla, qui-
nes contradiccions genera i quines forces podem acumular, i 
de saber apreciar el moment en què podem clavar-li ja sigui 
el cop definitiu, ja sigui una bon mastegot que refaci les regles 
del joc.

En una carta a Engels escrivia Marx: «En els grans pro-
cessos històrics, 20 anys són igual a un dia, si bé és cert que 
després poden venir dies en què es condensin 20 anys.»

I després Lenin hi afegí: «En cada fase del seu desenvo-
lupament, en cada moment, la tàctica ha de tenir en compte 
aquesta dialéctica objetivament inevitable de la història hu-
mana; d’una banda, aprofitant les èpoques d’estancament 
polític o evolució “pacífica”, que avancen a pas de tortuga, 
per desenvolupar la consciència, la força i la capacitat com-
bativa de la classe avançada [acumulació de forces]; i, d’altra 
banda, orientant aquest treball cap a l’“objectiu final” d’aques-
ta classe per capacitar-la per trobar les solucions pràctiques 
a les grans tasques quan arribin els grans dies en què “es 
condensen els 20 anys”».

L’apreciació del moment i l’adequació de la línia política 
a les condicions objectives és, doncs, l’element clau per fer 
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26 EN DEFENSA DEL MARXISME

avançar la lluita revolucionària, desplegant en cada moment 
les formes i els àmbits de lluita més adients i establint, en cada 
situació, les aliances tàctiques que permetin acumular forces 
per fer salts endavant.
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3
ANÀLISI ECONÒMICA 
I ANÀLISI DE CLASSES

COM FUNCIONA EL CAPITALISME?

Anomenem capitalisme el sistema econòmic en què els mitjans 
de producció (molt desenvolupats) romanen a les mans pri-
vades, no pas dels qui hi treballen, sinó d’uns propietaris-in-
versors: els capitalistes. L’objectiu fonamental i element de 
referència de l’economia capitalista és el benefici privat, és a 
dir, el benefici que obtenen aquests propietaris cada vegada 
que es completa un cicle de producció (amb compra de ma-
tèries primeres, inversió en tecnologia, salaris) i consum (dis-
tribució i venda de la mercaderia elaborada).

Sovint s’ha tendit a confondre «capital» amb «diners» i 
«preu» amb «valor», però Marx i Engels en van fer una ra-
diografia més acurada.

Van constatar, en primer lloc, que el capital no és etern, 
sinó que es genera en combinar força de treball més mitjans 
de producció. No és només l’eina (ja que aleshores existirien 
capitalistes des de l’edat de pedra), ni és només l’acumulació 
de propietats (aleshores fins i tot les formigues podrien ser 
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catalogades com a capitalistes). Tampoc és només la possessió 
de la força de treball (ja que l’explotació dels esclaus domès-
tics de les societats antigues no tenia com a efecte el desenvo-
lupament de les forces productives). El capital és un fenomen 
contemporani, generat per una classe social (la burgesia) que 
posseeix mitjans de producció i compra a baix preu força de 
treball i matèries primeres.

Per a l’anàlisi de la dinàmica interna del sistema, Marx i 
Engels distingeixen entre capital constant (mitjans de produc-
ció, matèries i mercaderies) i capital variable (força de treball).

Pel que fa al valor, el marxisme fa una observació fona-
mental: tots els objectes de consum tenen una propietat co-
muna: són fruit del treball. Això permet establir una compa-
ració objectiva i, per tant, definir-ne el seu valor: el valor d’un 
objecte depèn de la quantitat de treball necessària per crear-lo. 
El preu, en canvi, depèn de més factors, sovint subjectius, ja 
que ha de tenir en compte necessàriament tant els costos, com 
la necessitat d’obtenir beneficis i, per tant, de conquerir quo-
tes de mercat.

El capital tendeix a acumular-se a través de la plusvàlua, 
que és la part del capital variable que el capitalista extreu als 
treballadors, és a dir, és la diferència entre el valor de la pro-
ducció i la suma total dels salaris (descomptant també, és clar, 
el capital constant). Com hem dit abans, el capitalisme mesu-
ra l’economia en termes de plusvàlua, de guany per a l’inver-
sor, i no pas en termes de necessitats socials.

La producció, doncs, no s’organitza per tal de cobrir les 
necessitats de la comunitat, sinó per intentar extreure el màxim 
benefici particular possible per al capitalista en cada cicle del 
procés producció-consum.

Però l’augment de la productivitat implica generalment 
que creix més el capital constant i no pas el variable, és a dir, 
que cada vegada és més gran la inversió en infrastructures, 
tecnologia, materials, etc. que facilitin la intensificació de la 
producció (més producció per a una mateixa quantitat de 
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treball) i com que la plusvàlua s’obté únicament del capital 
variable, la taxa mitjana de guany sobre el total del capital 
tendeix a ser cada vegada menor.3

La lògica mateixa del sistema necessita, però, un augment 
i no pas una disminució del percentatge de guanys i la mane-
ra més directa d’assolir-los és retallant costos per la part varia-
ble, és a dir, reduint la massa salarial i augmentant la plus vàlua 
obtinguda en el procés productiu. D’aquesta manera, es pro-
dueix de manera sistemàtica una concentració de la riquesa i 
una socialització de la pobresa, cosa que genera un cercle 
viciós, pel fet que les mercaderies resultants de la sobrepro-
ducció difícilment troben compradors. Esclata aleshores la 
crisi!4

Els pedaços al sistema han passat històricament per di-
ferents actuacions repressives: des del recurs a l’augment de 
la productivitat augmentant l’explotació de la força de treball 
i provocant atur, passant per la provocació de la guerra com 
a mètode de saqueig, de reestructuració econòmica de la me-
tròpoli i, de retruc, d’adquisició de més força de treball a baix 
cost (imperialisme-colonialisme i les seves conseqüències), fins 
a l’expansió del capitalisme a nous mercats i pols productius 

3. El capitalista pot frenar aquest descens de la taxa de guany per mitjà 
de diferents formes d’automatització del treball productiu que permeten 
el descens de la massa salarial. Per això diem que el descens de la taxa de 
guany no és una llei indefugible, sinó que és una tendència. Modernament, 
també la innovació en els mitjans de comunicació i d’informació ha permès 
el descens d’alguns costos fixos i retardar aquesta tendència durant uns 
certs períodes de temps. La pressió per augmentar la taxa de guany es 
reflecteix, d’altra banda, en la tendència a carregar els costos d’innovació 
a la despesa pública (universitats, per exemple).
4. Una altra causa de la crisi pot ser, altrament, l’especulació financera, 
és a dir, la recerca del benefici per mitjà d’inversions especulatives que 
operen amb diner desvinculat del valor-treball. La pressió per a obtenir 
capital especulatiu es reflecteix en la tendència a posar a disposició del 
mercat especulatiu més i més recursos financers, com ara els que provenen 
de l’estalvi privat, per exemple.
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(mundialització), que ha dut a nivells de misèria, desconeguts 
fins al segle xx, zones senceres del planeta.

A Europa i als Estat Units, el darrer i desastrós pedaç ha 
estat el crèdit. La banca ha jugat un paper clau en la superació 
temporal de la dicotomia entre salaris (en conjunt) cada cop 
més baixos i necessitat de consum cada cop més gran: acostumar 
el conjunt de les classes populars a viure del crèdit (especialment 
l’hipotecari). Un cop arribat el moment en què es constata la 
gran diferència entre el (baix) valor real de les mercaderies i els 
(inassumibles) deutes monetaris que el crèdit ha generat, la bom-
bolla esclata i tots en coneixem les conseqüències.

Ara bé, els capitalistes, entestats en la seva lògica depreda-
dora, insisteixen a posar un nou pedaç: que treballem gairebé 
de franc i que l’Estat, a més, utilitzi els diners dels pobres per 
salvar els negocis especulatius dels rics!

QUÈ GENERA EL CAPITALISME? CLASSES 
SOCIALS ANTAGÒNIQUES

El capitalisme genera dues classes socials antagòniques, la 
burgesia i el proletariat (seguint la terminologia clàssica en-
cunyada per Marx); és a dir, la classe social que posseeix els 
mitjans de producció, i la classe social que es veu forçada a 
vendre la seva força de treball.

En l’imaginari de la microeconomia tradicional aquestes 
dues classes s’identifiquen amb l’empresari (anomenat també 
amo, patró o burgès) d’una banda, i l’obrer de l’altra. Però 
aquesta imatge sorgida de la revolució industrial s’ha vist 
modificada en alguns aspectes formals que no canvien, però, 
la contradicció de classe fonamental que divideix la societat 
capitalista en els posseïdors dels mitjans de producció d’una 
banda, i els que es veuen forçats a vendre la seva força de 
treball, com hem assenyalat.

A partir del darrer terç del segle xx, el procés de desin-
dustrialització i d’automatització de les societats europees ha 
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fet que el pes del proletariat industrial hagi disminuït en nom-
bre i que hagi anat creixent el nombre d’assalariats del sector 
econòmic anomenat terciari (o sector dels serveis). D’altra 
banda, la classe dominant no es manifesta només per mitjà 
de l’empresari, sinó que es troba en un complex de càrrecs 
directius de l’economia productiva, de les finances, de la po-
lítica, etc.

Aquesta evolució ha comportat, especialment al llarg del 
darrer terç del segle xx, la difusió per part de la sociologia 
burgesa del concepte de «classe mitjana». Aquest concepte és 
una mena de calaix de sastre que pretén encabir un conjunt 
de capes socials força diferenciades sobretot pel que fa a les 
seves retribucions i a les condicions laborals en general. Així, 
el concepte inclouria tant els assalariats no industrials (els 
«collblancs») com els petits empresaris que es distingien per 
un estatus social intermedi i un cert poder adquisitiu, supo-
sadament superior al del treballador industrial. A aquesta 
suposada «classe mitjana» hi pertanyerien també alguns pro-
fessionals liberals o «autònoms», si bé aquesta darrera cate-
goria laboral ha crescut a partir d’antics assalariats obligats 
a adoptar el sis tema de facturació per fer la mateixa feina, en 
un procés de fragmentació de la classe treballadora.

Però, per si algú no ho tenia encara clar, la mateixa di-
nàmica del capitalisme informacional ha ensorrat el mite de 
l’existència de la «classe mitjana», ja que una gran part de les 
capes socials que, segons la sociologia burgesa, en formarien 
part estan sotmeses a un procés intens de neoproletarització. 
Des de fa ja alguns decennis, els salaris al sector terciari (o els 
beneficis del petit productor independent) ja no són superiors 
als que es perceben al sector secundari (o industrial) i no és 
ni tan sols evident, d’una manera generalitzada, l’aparença de 
l’existència d’un estatus social superior.

La formació de dues classes fonamentals antagòniques, 
classe dominant capitalista i classe treballadora assalariada, 
és, doncs, un procés que manté la seva plena vigència. Al 
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voltant d’aquestes classes socials fonamentals, estructurades 
en funció de la seva posició respecte als mitjans de producció 
en el mode de producció capitalista, hi ha diferents fraccions 
de classe o sectors socials que cal assenyalar, principalment la 
petita burgesia tradicional, lligada a activitats i oficis prein-
dustrials, i la petita burgesia tecnocràtica, lligada a diferents 
branques que demanen una formació tecnològica o especia-
litzada. Aquestes fraccions de classe es distingeixen sobretot 
per la seva ideologia, i particularment per la penetració que 
la ideologia dominant té al seu interior.

També cal esmentar avui dia, per la seva importància, 
l’existència d’una franja de treballadors en precarietat laboral, 
amb sous o contractes minsos i inestables o amb llargs perío-
des de desocupació, situació que contribueix a dificultar molt 
la mobilització de sectors importants de la classe treballado-
ra. Històricament, l’existència de condicions precàries a les 
quals se sotmet una part de la classe treballadora (especialment 
dones, infants, joves o immigrants) ha estat una constant des 
de l’aparició del capitalisme industrial.

Al costat de la classe dominant capitalista podem situar 
els quadres directius de les empreses i els sectors dominants 
dels assalariats tecnocràtics. Per contra, al costat de classe 
treballadora assalariada trobem, per exemple, la petita bur-
gesia tradicional i els estrats baixos de la petita burgesia tec-
nocràtica, constituint el que s’ha anomenat, en el llenguatge 
polític contemporani de l’independentisme marxista, les clas-
ses populars (o amb un concepte lleument diferent, el poble 
treballador).

LES CLASSES SOCIALS ALS PAÏSOS 
CATALANS I EL SEU POSICIONAMENT

L’estructura social dels Països Catalans segueix els esquemes 
socials generals descrits, que es distribueixen de manera diferent 
arreu del país però tot seguint unes pautes generals semblants.
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L’estructura tradicional del país (que ha influït en les ideo-
logies encara existents avui) ha mantingut d’ençà de la revo-
lució industrial i fins a èpoques recents, a les zones industri-
alitzades, d’una banda, una petita i mitjana empresa important 
i, d’altra banda, les grans empreses, aquelles que han contri-
buït de manera més decisiva, pel seu caràcter massiu, a l’apa-
rició i el desenvolupament de la consciència de classe.

L’existència d’una estructura industrial disseminada que 
hem comentat ha permès, d’altra banda, el desenvolupament 
d’una mà d’obra especialitzada amb ofici que ha mantingut 
connexions entre el món assalariat i el món menestral, i que 
ha ajudat a la cohesió social al si de la classe obrera i als bar-
ris industrials. Aquesta estructura ha anat desapareixent al 
llarg de les darreres dècades, igualment com ha anat perdent 
pes el sector agrari. Aquesta transformació estructural ha anat 
acompanyada de la penetració d’ideologies reaccionàries (ra-
cisme o espanyolisme catalanofòbic) que poden trencar, en 
part, la cohesió de les classes populars.

L’especialització més significativa al si de la classe treba-
lladora assalariada s’està produint actualment en les activitats 
dedicades a les tecnologies de la informació i la formació, i 
en el control i l’automatització dels processos industrials. 
L’economia productiva s’ha anat desplaçant fora del país. La 
consciència de classe es desenvolupa actualment als barris 
populars de tradició obrera i al si de la classe treballadora 
assalariada en general, pel fet que aquest grup esdevé consci-
ent de les condicions que emmarquen la seva vida social, tant 
a la feina com en les formes de reproducció de les condicions 
generals de vida i d’entorn.

A més d’aquesta classe treballadora assalariada, l’inde-
pendentisme marxista ha remarcat els components ideològics 
dels dos sectors esmentats de la petita burgesia: petita burge-
sia tradicional i la petita burgesia tecnocràtica.

La petita burgesia tradicional, d’acord amb la seva con-
dició econòmica al si del sistema capitalista actual, tendeix a 
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ser més sensible a les ideologies reaccionàries i a desconfiar 
de l’autoorganització. El procés de proletarització que té lloc 
al si d’aquest sector social i les connexions que té amb la 
classe treballadora assalariada fa que sovint, en les lluites de 
barri, de defensa del medi, de la identitat nacional, etc. es 
posicioni en bona part a favor dels interessos del Poble Tre-
ballador Català en el seu conjunt. Això no exclou que alhora 
sigui radicalment contrària en qüestions com els drets laborals. 
Marx l’anomenava «la classe esquizofrènica».

Pel que fa a la petita burgesia tecnocràtica, situada en un 
lloc més central i decisiu de l’estructura econòmica, convé 
assenyalar que és sensible, per contra, a les ideologies del 
poder que justifiquen comportaments elitistes o negadors del 
conflicte (corrents postmoderns, socialdemòcrates, etc.) i es 
mou entre el suport a la burgesia a través de la justificació 
«tècnica» del sistema de dominació i el suport a polítiques 
públiques favorables als interessos Poble Treballador Català. 
Aspectes com la tradició familiar, cultural i l’entorn laboral i 
territorial marquen el decantament polític dels individus 
d’aquesta fracció de classe.

La lluita per la societat socialista de la nació catalana 
independent serà obra de la classe treballadora assalariada 
amb el suport del conjunt de les classes populars.

LES CLASSES SOCIALS I LA LLUITA NACIONAL

La lluita nacional es fonamenta en la contradicció sociopo-
lítica entre el poder dominant i les classes populars de la 
nació dominada. Des del punt de vista de classe és fonamen-
tal l’anàlisi del poder dominant com el resultat de l’aliança 
de la classe dominant de la nació dominant amb la classe 
dominant de la nació dominada. En el cas dels Països Cata-
lans sota dominació espanyola, la burgesia catalana ha ajudat 
des de sempre al manteniment de la dominació de l’Estat 
espanyol al nostre país.
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Contra aquesta dominació s’agrupen les classes populars, 
a les quals s’hi poden sumar fraccions de la petita i la mitjana 
burgesia. En la ruptura democràtica per la independència que 
es prepara en la conjuntura política actual caldrà comptar 
amb la confluència amb les classes populars de sectors també 
importants de la petita i mitjana burgesia, favorables també 
progressivament a l’obtenció d’un poder polític democràtic 
per a la nació catalana (o per a una part de la nació).

La diversitat del moviment democràtic per la indepen-
dència és, però, principalment ideològica ja que, en les con-
dicions actuals de dominació capitalista, amplis sectors de les 
classes populars estan influïdes per ideologies burgeses i pe-
titburgeses (liberals, socialdemòcrates, etc.) que no correspo-
nen a la seva composició de classe. La presència d’ideologies 
petitburgeses o obertament liberals en el conjunt d’aquest 
moviment democràtic de masses per la independència és, doncs, 
esperable i caldrà saber combatre-les adequadament per tal 
d’aconseguir que el poder democràtic obtingut amb la inde-
pendència prengui la forma d’una república popular orientada 
en els principis de la Unitat Popular, és a dir, favorable als 
interessos de la majoria de la població, el poble treballador 
català o classes populars catalanes.

La lluita nacional és una lluita democràtica del conjunt 
de la població, assumida per les classes populars en sentit 
ampli i que fonamenta la seva força de classe per mitjà de 
l’organització dels sectors més combatius, relacionats princi-
palment amb la classe treballadora assalariada, que impulsa 
les estructures d’Unitat Popular.

POSICIONAMENT DE CLASSES EN EL 
CONFLICTE NACIONAL CATALÀ

El desenvolupament la consciència independentista, del mo-
viment sobiranista i dels suports a l’exercici del dret d’auto-
determinació al Principat, a banda de certificar de nou la mort 
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de la via autonomista, han suposat la necessitat d’un replan-
tejament general del posicionament polític de cada classe so-
cial i dels seus diferents valedors polítics pel que fa al conflic-
te nacional.

La força i el potencial de canvi, transformació o ruptura 
d’aquest moviment supera els marcs administratius imposats 
pels estats cocupants i fa que aquest qüestionament de l’statu 
quo polític es vagi estenent també paulatinament a la resta de 
territoris dels Països Catalans, generant nous conflictes, nous 
posicionaments i noves recomposicions de l’espai polític.

Pel que fa al Principat, la confrontació dialèctica fona-
mental és entre l’oligarquia econòmica, defensora de l’unio-
nisme i els seus privilegis, i les classes populars, que veuen en 
l’exercici democràtic del dret a l’autodeterminació i la con-
questa d’un nou marc polític, la possibilitat de construir un 
futur diferent, més just, democràtic i igualitari.

Filant més prim, podem distingir més matisos, pel que fa 
als posicionaments polítics de cada fracció de classe.

Així, les grans elits econòmiques, és a dir, el capital espe-
culatiu i els grans consorcis empresarials (l’entramat de La 
Caixa, Repsol, Abertis, etc., famílies Lara, Godó i altres pe-
dralbencs il·lustres, els magnats de la construcció...) són els 
més acèrrims enemics del moviment sobiranista i els defensors 
a ultrança de l’unionisme que els garanteix l’statu quo (cal no 
oblidar que la majoria d’aquestes famílies van acumular for-
tunes actuant com a virreis i valedors de la dictadura feixista 
i gaudint dels favors de Franco).

Pel que fa a la mitjana burgesia, propietaris de fàbriques 
o negocis amb desenes de treballadors, podríem dir que es 
mou entre l’escil·la del manteniment de l’actual règim polític 
que els garanteix el control social, i el caribdis de la construc-
ció d’un nou Estat que afavoreixi el desenvolupament de les 
infrastructures, les exportacions, etc.

I finalment, la petita burgesia (propietaris de petits nego-
cis, tallers, comerços, petites explotacions agropecuàries...), 
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que en molts casos s’ha vist sotmesa en els darrers anys a un 
procés de proletarització important (especialment pel que fa 
a les expectatives de les seves noves generacions), i que a nivell 
polític ha esdevingut insignificant davant l’omnipotència del 
capital especulatiu i s’ha vist marginada o menystinguda per 
les polítiques econòmiques i territorials dels governs espanyols, 
és majoritàriament partidària del moviment sobiranista. Amb 
una excepció: els nous rics d’origen espanyol que han amasat 
petites fortunes en els darrers tres decennis (bàsicament lliga-
des al món de la construcció, les assegurances, l’oci de masses, 
l’especulació i altres activitats «mimades» per les polítiques 
fiscals i la tolerància vers el frau): aquests són els principals 
aliats de l’oligarquia en l’avantguarda de l’unionisme.

En el camp de les classes treballadores, i tot i les reticèn-
cies ideològico-emocionals d’un part significativa del proleta-
riat urbà d’orígen espanyol, el fet és que la realitat s’imposa 
dia a dia, i conseqüentment, els partidaris de la independència 
com a via per trencar amb l’statu quo i construir un model 
social i polític diferent, no paren d’augmentar. Tot i això cal-
dria fer algunes distincions:

— Els treballadors qualificats, sotmesos com la petita bur-
gesia a un procés exprés de reproletarització, són en 
termes generals una pedrera del sobiranisme, amb dues 
excepcions: els directius que treballen a (gran) sou de 
l’oligarquia en sectors estratègics i els mercenaris fidels 
de l’aparell de l’Estat, especialment el judicial (tot i que 
també trobaríem exemples en altres cossos de funcio-
naris).

— Els treballadors en precari (o a l’atur) són alhora la clas-
se social cada vegada més nombrosa i, objectivament, la 
més interessada en la ruptura, com a via per a la trans-
formació de l’ordre social i econòmic. Tot i això, el fet 
que els governs de CiU-ERC hagin fet aparèixer de la mà 
les propostes sobiranistes i les retallades socials, fa que 
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aquest sigui un espai sociològic en disputa, susceptible de 
ser manipulat pel populisme feixista i espanyolitzant.

— Finalment, i com en totes les societats, el lumpen és un 
element més al servei del sistema, i per tant de l’unionis-
me, que un cop l’ha anorreat en el pla social i en l’intel-
lectual, el teledirigeix a través dels mètodes més barroers 
de propaganda i manipulació (televisió, religió, identita-
risme, sectarisme...).

Pel que fa al País Valencià, la confrontació dialèctica fo-
namental també és entre l’oligarquia econòmica, que no qües-
tiona la pertinença a «Espanya» i els seus privilegis, i les clas-
ses populars. La confrontació, però, apareix ací velada en un 
maremàgnum d’aspectes importants però secundaris com ara 
la corrupció, les formes antidemocràtiques, etc. i les reivindi-
cacions de l’oligarquia local envers els poders de l’Estat. Les 
classes populars no veuen encara de manera suficient que 
l’exercici democràtic del dret a l’autodeterminació i la con-
questa d’un nou marc polític puga possibilitar la construcció 
d’un futur diferent, més just, democràtic i igualitari.

Una vegada acabada la gran festa de l’especulació urba-
nística i els grans fastos, l’oligarquia continua planificant els 
seus objectius estratègics en dues direccions: renegociar amb 
Espanya la part del pastís que li pertoca de la plusvàlua 
acumulada (sense qüestionar, però, la transferència a l’Estat/
capital estatal) i convertir el País Valencià en un nus logístic 
de referència per al sud d’Europa. Pel que fa a la primera, la 
Confederació d’Organitzacions Empresarials ha demanat 
formalment una quitança del deute valencià originat per l’in-
frafinançament autonòmic i una renegociació del finançament. 
Quant al segon gran eix, totes les organitzacions de la patro-
nal aixequen de tant en tant la veu demanant més infraes-
tructures com el corredor mediterrani, l’AVE, la plataforma 
logística, ampliació dels ports i aeroports, transvasaments 
hidràulics, etc.
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Aquestes estratègies s’inscriuen en la lògica neoliberal: 
inversions públiques, beneficis privats, més enllà de la seva (in)
utilitat, com s’ha demostrat amb la ZAL del port de València. 
Es tracta de la mateixa lògica que hi ha al darrere de les ma-
nifestacions del gran oligarca i factòtum ideològic Juan Roig, 
que insisteix una i altra vegada que cal modificar el que calgui 
per tal que els i les treballador(e)s puguen ser més explotats, 
tinguen menys drets i nul·la possibilitat legal de resistència. 

Les classes populars continuen resistint i mobilitzant-se 
majoritàriament en un difús front tant contra les retallades, 
la corrupció, els acomiadaments, l’atur, els desnonaments etc., 
dins d’un paradigma ideològic dominat encara pel reformisme, 
que no qüestiona tampoc el marc unitari espanyol ni la trans-
ferència de plusvàlua, com a favor de la llengua i la cultura 
catalana i l’ensenyament en català, unes mobilitzacions mas-
sives i sostingudes en el temps. 

Tot i l’important creixement de la consciència nacional, 
encara no ha arrelat a nivell de massa crítica que l’alternativa 
social i la construcció d’un nou marc jurídic i polític nacional 
són dues cares de la mateixa moneda i que no hi haurà una 
alternativa real contra les polítiques capitalistes/neoliberals si 
no va acompanyada d’un procés de ruptura democràtica. Com 
que aquest aspecte central no està clarificat, les diverses posi-
cions polítiques de classe apareixen mesclades i confuses. La 
clarificació d’aquest aspecte central ha de ser un dels objectius 
de la militància comunista.

LA UNITAT POPULAR

Fins ara hem vist com el capitalisme genera unes determinades 
relacions i classes socials, i com l’evolució de les relacions de 
producció capitalistes va modificant les relacions de classe.

En l’època actual, el capitalisme es troba en la fase que 
alguns economistes marxistes (David Harvey) han anomenat 
acumulació flexible. L’etapa anterior va ser el capitalisme for-
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dista, que va començar a gestar-se a principis del segle xx i es 
va implementar plenament a partir de 1945 a les societats 
occidentals. Aquest mode de producció s’ha caracteritzat pel 
pes de la indústria, per la concentració de la classe treballa-
dora en les fàbriques, i també pel seu alt nivell de sindicació. 
A nivell polític, un cert equilibri de poder entre el treball, el 
capital i l’Estat permetia mantenir un pacte social en el qual 
es basava l’Estat del Benestar i la difusió del salari social per 
a la reproducció de la força de treball: prestacions d’atur i 
accés a la sa lut, l’educació i l’habitatge. Finalment, la base del 
fordisme era una política salarial que permetés als treballadors 
esdevenir els consumidors de la pròpia producció, cosa que 
va originar la societat de consum

L’època del fordisme acaba amb la saturació dels mercats 
del Japó i Europa cap als anys setanta del segle xx. A nivell 
polític, una sèrie d’esdeveniments va erosionar el pacte que 
manté l’Estat del Benestar. Principalment, el capitalisme deixa 
de percebre l’amenaça de l’URSS com a impulsora de revolu-
cions socials a Occident. I per tant, no veu la necessitat de 
mantenir un pacte amb les forces sindicals i obreres, les quals 
farà retrocedir a partir d’aquell moment.

És aquest el marc de fons en el qual es va articulant el 
postfordisme o acumulació flexible, que repercutirà en una 
sèrie de canvis en la composició de la classe treballadora. 
S’intensifiquen les deslocalitzacions industrials cap a països 
en els quals la legislació és més tolerant amb l’explotació de 
la classe treballadora. Per la seva banda, els processos pro-
ductius que abans es concentraven en la fàbrica donen lloc a 
un pa norama de subcontractacions, de formació de petites 
empreses i de creixement del treball autònom, tot plegat per 
adaptar-se a uns canvis més ràpids de la demanda. Alhora, es 
produeix la gran onada d’expansió del sector serveis i també 
la desregulació del sector financer.

Aquests canvis propis de l’acumulació flexible generen 
alts nivells d’atur estructural, uns cicles de ràpida destrucció 

MARXISME_001_090_2aEd_JC_2es.indd   40 12/4/15   18:59



3. Anàlisi econòmica i anàlisi de classes 41

i reconstrucció de qualificacions, a una tendència d’augments 
minsos del salari real i a un retrocés del poder sindical.

Els anys en els quals es va implementar el mode de pro-
ducció fordista van ser els anys en els qual la classe obrera 
industrial va ser més nombrosa i va estar més concentrada. 
En funció de les diferents regions econòmiques mundials, això 
se situa en unes dècades o unes altres. Per exemple, en el cas 
de França són els anys 50 del segle xx els que van comptar 
amb un major nombre d’obrers industrials.5 A més, determi-
nats sectors de la classe obrera jugaven un paper referencial 
en l’articulació del sindicalisme, exercien d’avantguarda en 
les reivindicacions de classe i contribuïen a unificar política-
ment el proletariat. És el cas de la mineria o la metal·lúrgia. 
No és casualitat que les Comissions Obreres nasquessin, a 
l’Estat espanyol, impulsades per la mineria asturiana i pel 
sector metal·lúrgic català.

La pèrdua de pes de la classe obrera industrial en el con-
junt de l’economia, així com la reculada de sectors com el 
miner o metal·lúrgic, té conseqüències en la manera com es 
manifesta la lluita de classes, però evidentment no implica la 
desaparició de la lluita de classes. La major fragmentació de 
la classe treballadora provoca una pèrdua de centralitat de 
l’àmbit laboral en el desenvolupament de la lluita de classes. 
El que ha succeït és que les lluites que parteixen de la vaga en 
una empresa concreta, als Països Catalans són avui més difí-
cils d’estendre que no pas abans. Pensem en exemples com la 
vaga de La Canadenca o algunes grans vagues durant el fran-
quisme.

Alhora, també cal tenir en compte que el capital tendeix 
a apoderar-se de cada vegada més esferes de la societat, i per 
aquesta raó un autor com Antoine Artous considera que «les 

5. Artous, Antoine. «Retorn a l’anàlisi marxista», dins de Classe obrera, 
salariat, lluites de classe. Edicions de 1979, 2012.
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lluites contra la submissió del treball i del conjunt de relaci-
ons socials al capital desborden l’espai del moviment obrer 
en el sentit tradicional del terme». Un altre autor, com Daniel 
Bensaïd, defineix un dels objectius del comunisme com la 
lluita per «abolir aquella propietat que té com a contrapar-
tida la despossessió d’altri: allò que atorga un poder sobre 
la vida i el treball dels dominats».6 De fet, en les primeres 
passes del marxisme ja trobem la doble identificació dels 
mecanismes de dominació. Si per una banda Engels va posar 
el focus en l’explotació a l’interior del procés productiu en 
la seva gran obra La situació de la classe obrera a Angla terra 
(1845), Marx havia denunciat la despossessió de les classes 
populars amb l’explicació de la privatització dels boscos i els 
casos de «robatoris» de llenya en una sèrie d’articles a la 
Gaseta Renana (1842).

Si, com hem exposat, canvien les formes d’existència de 
la classe treballadora, també han de canviar les seves formes 
d’organització i lluita. És així que podem entendre el desen-
volupament de la Unitat Popular. Davant d’una classe treba-
lladora que ha perdut la força que li donava la seva concen-
tració en fàbriques, la Unitat Popular crida a la unitat de les 
lluites (concretes) en les quals s’expressa la lluita de classes 
(global). A la pràctica la Unitat Popular, en tant que marc 
socio-econòmic d’acumulació de forces, va anar apareixent 
als anys 60 i 70 del segle passat a diversos països en forma 
de lluites populars urbanes de barri i de poble com a comple-
ment de les lluites laborals. Aquestes lluites reivindicatives van 
estabilitzar estructures organitzatives d’àmbit local. A casa 
nostra fou l’independentisme qui va assumir el pes d’aquesta 
lluita i a partir dels anys 90 els casals i ateneus desplegats 
arreu del territori van jugar un paper important. Diferents 
experiències internacionals han seguit també processos de 

6. Bensaïd, Daniel. Marx (mode d’emploi). Zones, 2009.
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politització com a resultat del caràcter cada vegada més glo-
bal de les lluites populars esteses territorialment.

Així doncs, avui les lluites contra la despossessió i pels 
drets socials (salut, educació, pensions, cultura, béns bàsics...) 
són una manifestació de la lluita de classes com ho són les 
lluites en l’àmbit del treball, i la tasca de la Unitat Popular és 
agrupar-les.

La Unitat Popular també es fonamenta en un teixit asso-
ciatiu que construeix consciència crítica i col·lectiva, i que 
desenvolupa la cultura popular, en la línia de l’associacionis-
me obrer i republicà (casals, ateneus...).

Però que existeixin les lluites o el teixit associatiu no és 
suficient perquè avancin els objectius de la Unitat Popular, si 
no té una estratègia, una organització de referència, o una 
línia política. Tal com durant el segle xix i bona part del xx 
havien estat els grans sindicats i partits de classe (socialistes, 
anarcosindicalistes o comunistes), la Unitat Popular necessita 
una organització que actuï de catalitzador. Ha de ser una 
organització arrelada a la base i porosa, però ha de tenir es-
tratègia i ha de servir per madurar un programa i un projec-
te polític. Així, en el cas dels Països Catalans, la Unitat Popu-
lar ha de ser independentista.

Partint de les diferents lluites i mobilitzacions, i recollint-les 
en un programa de reivindicacions concretes, la Unitat Popu-
lar esdevé l’articulació del poble treballador en una fase con-
creta del capitalisme, caracteritzada per la fragmentació de la 
classe obrera. És, per tant, la forma d’acumular forces per a 
confrontar-se amb l’Estat i prendre el poder per a la classe 
treballadora catalana.
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4
SOCIALISME UTÒPIC

D’aquesta manera, Marx i Engels van anomenar els corrents de 
pensament (molts dels quals van sorgir arran de la revolució 
francesa) crítics amb la nova societat burgesa, que no havia 
acabat —ni de bon tros— amb la misèria i les desigualtats, i que 
propugnaven noves formes d’organització social que realment 
responguessin als principis de «llibertat, igualtat i fraternitat».

A diferència del marxisme, o socialisme científic, els utò-
pics no partien d’una anàlisi acurada de la infraestructura 
social, de les relacions de producció, no aprofundien en l’es-
tudi de per què el món és com és, sinó que van generar una 
mena de brain storming,7 una pluja d’idees més o menys ge-
nials o originals per a construir un nou ordre social.

Els principals errors dels utòpics són l’idealisme (creure 
que pel fet que una idea prefabricada sigui bona aquesta es 
podrà dur a la pràctica, sense confrontar-la amb la realitat 
social existent) i l’altruisme (no són els obrers qui s’alliberen 

7. Brain Storming i DAFO, entre d’altres, són pseudomètodes d’anàlisi 
lloats pels ideòlegs i tecnòcrates del postmodernisme burgès, que substitu-
eixen l’estudi rigorós, deliberatiu i empíric de la realitat per una mena de 
teràpies de grup presumptament participatives, que generen habitualment 
el que coneixem com a socialització de l’estupidesa.
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a través de la lluita, sinó els qui són alliberats a partir de la 
«il·luminació» de tota la societat, especialment les classes di-
rigents). Ni materialisme, ni dialèctica!

A Occcident els exemples clàssics d’aquests corrents són 
prou coneguts, tant per l’originalitat dels seus plantejaments, 
com per la seva incapacitat de dur-los a la pràctica. Entre els 
més coneguts sempre s’han citat:

— Saint Simon, que propugnà un nou cristianisme místic i 
jeràrquic que uniria savis amb burgesos transformats en 
funcionaris per dirigir un nou i harmònic ordre social.

— Fourier, que desenvolupà la proposta dels falansteris: 
edificis-comunes de 1.600 persones on es viuria en ple na 
igualtat i amb especialització del treball (artistes, pagesos, 
obrers...). Aquests falansteris haurien de ser impulsats per 
algun mecenes o algun fabricant que organitzés la pro-
ducció de manera benèvola. (En van trobar un a França 
i alguns a Texas i els experiments duraren pocs mesos.)

Un dels exemples que de vegades s’ha considerat un fa-
lansteri era més aviat un exemple més proper a les propostes 
d’Owen: la gestió de la colònia Industrial de New Lanark, 
fundada per David Dale el 1785. New Lanark tenia 2.500 
habitants quan el seu gendre, el progressista Robert Owen, 
n’assumí la gestió entre 1800 i 1820, finançant amb una part 
dels beneficis una seguit de reformes socials que constitueixen 
la base del programa socialdemòcrata.

Mentre els exemples clàssics del socialisme utòpic no van 
passar de la categoria de divertiment intel·lectual o anècdota, 
sense cap tipus de rellevància social i sense aconseguir arrosse-
gar els oprimits a una lluita per un programa de reformes socials, 
el 1850, a la Xina es va produir un fet realment significatiu, 
que entraria en la categoria de tragèdia: la rebel·lió Tai Ping.

Aquest aixecament de caire patriòtic i social de centenars 
de milers de camperols i camperoles de Guangxi, dirigits per 
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Hong Xiuquan (que es creia el germà petit de Crist) aconse-
guirà instaurar el regne celestial Taiping en bona part del sud 
de la Xina, amb capital a Nanjing, i arribarà a aplicar un 
programa de reformes socials de gran abast (reforma agrària, 
prohi bició de la prostitució, l’esclavatge i l’opi, alliberament 
de la dona...).

Els Tai Ping no van entendre, però, que no podien triom-
far si la classe obrera de Xangai8 i altres centres industrials 
no assumien la direcció i el protagonisme; no van analitzar 
correc tament la correlació de forces, ni l’estructura producti-
va del país, ni van reeixir en la política d’aliances (intentant 
pactar erràticament amb la classe mitjana i els imperialistes). 
El Regne Celestial fou esclafat en una guerra que va provocar 
milions de morts per una aliança entre la corrupta dinastia 
Qing i les potències colonials.

De la mateixa manera que els errors dels Tai Ping no els 
han impedit de ser reivindicats i alhora criticats pels revoluci-
onaris xinesos posteriors, els marxistes tenim l’obligació d’es-
coltar les propostes nascudes de l’espontaneisme o l’altruisme 
burgès, però per sotmetre-les a crítica, canalitzant-les dins un 
plantejament revolucionari materialista i dialèctic i evitant que 
esdevinguin eines al servei de la perpetuació del sistema.

En aquest sentit, cal ser especialment combatius amb 
aquells falsos revolucionaris, aquells liberals d’aparença lli-
bertària que, en general, rebutgen l’anàlisi de classe i la inter-
venció política a gran escala, confonen reivindicacions secto-
rials amb estratègia global o s’erigeixen en salvadors del poble 
situant-se per sobre del bé i del mal, alhora que reprodueixen 
espais marginals on poden exercir el seu lideratge.

8. On patiren una derrota el 1860 que els va impedir controlar la més 
estratègica de les ciutats xineses, majoritàriament sota control occidental.
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5
LA NECESSITAT DELS 

PARTITS COMUNISTES

No és pas casual que les infiltracions policials i, en general, 
les ingerències exògenes als moviments revolucionaris mirin 
d’afeblir-los o aturar el seu desenvolupament a través d’una 
pràctica comuna: l’atac als centres de direcció estratègica, als 
llocs on només es poden dur determinades tasques que resul-
ten imprescindibles, als partits comunistes.

Per què són imprescindibles els Partits Comunistes i qui-
nes són aquestes funcions que inexcusablement han d’assumir?

PERQUÈ SÓN LA GARANTIA DE L’AUTONOMIA 
OBRERA EN SENTIT CLÀSSIC

«No esperis salvacions supremes de deus, del rei ni del tirà», 
afirma La Internacional. Calen organitzacions de classe per 
defensar els interessos de classe i encarar la lluita de classes. 
Els oprimits no som objectes, sinó subjectes del nostre propi 
alliberament, i això només és possible des d’organitzacions 
polítiques que articulin una estratègia revolucionària, lliures, 
en la màxima mesura possible, d’ingerències dels sectors do-
minants.
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Una altra qüestió són les aliances puntuals o més o menys 
estables en funció de l’apreciació del moment, de la conjun-
tura o de la línia tàctica i de masses, que poden i normalment 
han de donar lloc a nivells més amplis d’enquadrament, però 
que en cap cas poden suposar la renúncia a mantenir una 
organització de referencialitat estratègica (liquidacionisme).

EL PARTIT COMUNISTA HA DE 
SER L’INTEL·LECTUAL ORGÀNIC 
DE LA CLASSE OBRERA

Hi ha dues tasques primordials per al desenvolupament d’un 
moviment revolucionari que cal dinamitzar, sistematitzar, i 
que no poden ser relegades ni a estructures temporals o ines-
tables, ni a organismes interclassistes: l’anàlisi materialista de 
la societat i la lluita ideològica.

Ja hem comentat en apartats anteriors la necessitat im-
periosa d’anàlisi social i econòmica i de l’elaboració d’un cos 
ideològic per encarar la lluita de classes i qualsevol moviment 
transformador, en general. Fer bullir l’olla sense cap recepta 
només serveix per cremar milers i milers de militants poten-
cials.

Ara bé, el que volem remarcar és la impossibilitat que 
aquestes tasques siguin assumides per organitzacions de ca-
ràcter tàctic (sectorials, reivindicatives, transversals o de mas-
ses) i encara molt menys tècnic (coordinadores agitatives).

La sistematització del treball intel·lectual requereix dels 
principis d’independència (respecte a la classe i la ideologia 
dominant), de continuïtat en el temps (no poden haver-hi dies 
on ningú pensi, ni èpoques sense propostes adaptades a les 
seves realitats), de globalitat (no es pot interpretar el món a 
partir d’una visió sectorial ni des d’una visió local) i de con-
templar simultàniament les condicions objectives (de la socie-
tat) i les subjectives (del moviment). I aquesta és, precisament, 
una funció cabdal dels Partits Comunistes.
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Una tasca ben concreta del partit pel que fa a la lluita 
ideològica és la sistematització de la formació del conjunt de 
la militància del moviment polític, en funció no només dels 
seus interessos personals, sinó de les necessitats generals i 
concretes del moviment i del nivell d’enquadrament de cada 
persona. Aquesta formació (que ha d’evitar de córrer el risc 
de caure en la típica tecnocràcia burgesa de les facultats de 
ciències polítiques i de l’administració) ha de realitzar-se con-
trastant els conceptes teòrics i una sòlida base ideològica amb 
la praxi diària en els diferents fronts de lluita.

El partit manté una relació dialèctica al si del moviment 
de masses en què insereix la seva lluita. Es preocupa de l’orien-
tació política del moviment aportant-hi anàlisis i propostes, i 
reforçant les estructures necessàries, tot evitant de caure en 
comportaments dirigistes que anul·len la dialèctica.

El partit és també la garantia que les diferents lluites 
reivindicatives tinguin repercussió política, que no és altra 
cosa que la concentració de les forces socials en llocs i en 
conjuntures que porten a la modificació de les formes de po-
der. El partit té com a funció principal la maduració social de 
la consciència política

TÀCTICA I ESTRATÈGIA

Amb arguments similars als abans exposats, podem afirmar 
que el partit (organització estratègica) és el lloc on es resol la 
contradicció entre el manteniment dels referents ideològics i 
estratègics i, alhora, l’impuls dels moviments tàctics.

A més d’analitzar la realitat, de combatre la ideologia 
dominant i d’elaborar un programa transformador, el partit 
ha de ser capaç de proposar i desplegar polítiques concretes, 
moviments populars, organitzacions sectorials i lluites reivin-
dicatives que serveixin per acumular forces per conquerir els 
espais de poder necessaris que permetin realitzar aquest pro-
grama.
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El camí, però, és ple de paranys i obstacles que caldrà 
anar superant, ja que molt sovint el desplegament d’aquesta 
línia tàctica pot entrar en contradicció aparent amb els ob-
jectius a assolir. No és possible que des de la parcialitat d’una 
orga nització tàctica o sectorial es resolguin adequadament 
aquestes contradiccions que una gestió parcial o immediatis-
ta pot fer caure en el reformisme, o bé en la marginalitat: en 
resum, en l’esterilitat política.

Cal una estructura que analitzi en cada moment pros i 
contres, que analitzi l’oportunitat o no de fer determinats 
moviments tot valorant com poden o no transformar la rea-
litat objectiva i que, un cop realitzats, passi de seguida a va-
lorar-ne críticament el resultat des del punt de vista estratègic, 
per definir i desplegar a continuació noves línies polítiques 
adequades a la nova realitat.

Alhora, no n’hi ha prou amb el desenvolupament de lí-
nies tàctiques per al triomf d’un procés revolucionari: calen 
elements centrals, estratègics, de contrapoder. La definició i el 
desenvolupament d’aquests elements, variables segons les vi-
cissituds històriques, però que acostumen a tenir vessants 
econòmics, de seguretat, de generació d’un protoestat, etc. 
tampoc pot ser assumida des de la parcialitat d’una platafor-
ma tàctica, sinó que, un cop més, es fa necessària una orga-
nització estratègica i perdurable que els sistematitzi.

Totes aquestes afirmacions sobre la necessitat i el paper 
dels Partits Comunistes, així com la defensa d’un determinat 
model de moviment, no són gratuïtes, sinó que es basen en 
l’anàlisi dels diferents processos transformadors mínimament 
reeixits durant el darrer segle, que sempre han compartit una 
característica: el paper cabdal del partit.

TRES EXPERIÈNCIES HISTÒRIQUES

Els partits comunistes tenen en la Revolució Soviètica (1917) 
el punt de partida. L’experiència dels bolxevics i la seva sin-
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tetització teòrica, a càrrec de Lenin, són el moment fundacio-
nal del comunisme com a moviment polític internacional. 
Fonamentalment, allò que els bolxevics van aportar a la llui-
ta de les classes populars de l’Imperi rus va ser organització, 
direcció política i anàlisi teòrica.

Els bolxevics van néixer com a sector dins el Partit Obrer 
Socialdemòcrata Rus el 1903, i dos anys després es van sepa-
rar definitivament de l’altra branca socialista, la menxevic. 
Alhora, hem de tenir en compte que el partit socialista tampoc 
era l’organització majoritària de les classes populars, sinó que 
el populisme agrari era la tendència hegemònica en un país 
majoritàriament rural.

En primer lloc, cal dir que els bolxevics sempre van de-
fensar que la revolució havia de ser dirigida per la classe 
obrera industrial, com a classe que tendia a ser majoritària en 
una societat que s’industrialitzava progressivament. Van tren-
car així amb els corrents polítics que idealitzaven la vida rural 
com a harmònica. Amb un estil implacable en la crítica, Lenin 
va fer que el marxisme passés per davant d’altres corrents de 
pensament arrelats a Rússia, que idealitzaven la comuna agrà-
ria (el mir), sense analitzar-ne les contradiccions.

Fonamentalment, Lenin va remarcar que aquesta comu-
na era el darrer dels escalafons de l’Estat tsarista, que servia 
per resoldre-li problemes administratius i fiscals, i que es tro-
bava immersa en un en procés de degradació. A les obres El 
desenvolupament del capitalisme a Rússia (1899) i La qüestió 
agrària (1908), hi trobem aquestes argumentacions, la qual 
cosa no excloïa que considerés prioritària l’aliança amb la 
pagesia. És més, després del triomf de la Revolució d’Octubre, 
la política agrària bolxevic va generar l’adhesió de molts cam-
perols. Tot i que els bolxevics eren un partit eminentment 
urbà, l’Exèrcit Roig es nodrí de camperols, fet que va ser clau 
per guanyar la guerra que va seguir la Revolució.

En segon lloc, l’encert dels bolxevics va consistir a adap-
tar les formes organitzatives a la realitat que els envoltava, 
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per tal de fer més eficaç la lluita contra el tsarisme. El dog-
matisme dels menxevics els portava a emmirallar-se en el més 
antic i més gran dels partits socialistes, el prestigiós Partit 
Socialdemòcrata Alemany (SPD), un partit amb molta afilia-
ció, una gran estructura burocràtica, arrelat al territori i inse-
rit a les institucions. Així doncs, els menxevics pensaven en 
termes de crear un partit parlamentari.

Però a la Rússia de 1903 no hi havia ni Parlament, ni 
eleccions, ni electorat. A més, el tsarisme no era un sistema 
que permetés escletxes a cap mena d’oposició, com va quedar 
demostrat durant la revolució de 1905 (tal com reprodueix 
la pel·lícula El cuirassat Potemkin). Així doncs, la feina de 
Lenin i els bolxevics va ser canviar la visió esquemàtica de la 
socialdemocràcia per una visió més pràctica i dialèctica de la 
realitat política russa i de com combatre-la. El partit, en aquells 
moments, havia ser un nucli àgil, dinàmic i clandestí. Un par-
tit d’avantguarda, de «revolucionaris professionals», i que 
també tingués la lluita ideològica com a prioritat.

A nivell internacional, els bolxevics es van erigir en els 
principals crítics de la tendència socialdemòcrata que rovella-
va els instruments de lluita pel socialisme. Van oposar-se al 
model imperant dins l’SPD, de partit burocratitzat i de pràc-
tica exclusivament «sindical/parlamentària». Els bolxevics 
sempre van considerar que l’acció política era determinant i 
que passava per damunt de les consideracions economicistes.

Així, Lenin va demostrar la seva admiració per la milícia 
obrera (Irish Citizen Army) que James Connolly havia format 
entre els treballadors irlandesos i que va organitzar l’alçament 
de Pasqua de 1916. El model insurreccional era rebutjat per la 
majoria de partits socialistes d’ençà la derrota de la Comuna 
de París (1871). Tanmateix, als irlandesos se’ls podia reconèixer 
el sentit de l’oportunitat, en voler crear un conflicte a la rere-
guarda aprofitant la participació britànica a la I Guerra Mun-
dial. Per contra, els principals partits socialistes europeus havien 
quedat entrampats en el suport a la guerra imperialista.
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Aquí cal dir que els plantejaments de partit d’avantguar-
da, clandestinitat o tàctica insurreccional van ser encertats, en 
la mesura que van permetre triomfar els bolxevics a la Revo-
lució d’Octubre, però que no se’n pot fer una translació au-
tomàtica a l’actualitat ni a cap altre període històric. Simple-
ment, serveixen per entendre la necessitat d’adaptar les formes 
de lluita al context, sense idealitzar les unes o les altres com 
a «millors» o «més autèntiques».

En tercer lloc, també cal considerar que el sentit de l’opor-
tunitat, que no s’ha de confondre amb l’oportunisme, és carac-
terístic d’una direcció política correcta. Amb la revolució de 
febrer de 1917, Lenin i els bolxevics van marcar novament la 
diferència amb els altres partits en el pla teòric i en el pràctic. 
El partit bolxevic va ser qui millor va interpretar els interessos 
populars i qui més va confiar en la capacitat de la classe 
obrera. Els menxevics pensaven que una revolució burgesa 
havia de ser dirigida pels liberals i no s’adonaven que, tal com 
havia passat durant la revolució de 1905, mentre el proleta-
riat es deixava la pell combatent, la burgesia escalava al poder.

Van ser els bolxevics, doncs, els que van decidir posar fi 
a l’aliança amb la burgesia, perquè creien que es podia anar 
més enllà de la democràcia formal instaurada el febrer. I la 
seva insistència en una opció estratègica diferenciada (la re-
volució proletària a través de l’empoderament dels soviets) va 
crear un referent per a les classes populars, que al llarg dels 
mesos van anar-se adonant de la incapacitat del govern pro-
visional de resoldre els problemes del país.

Les consignes que van anar fent forat van ser la reivindi-
cació de la pau immediata, que volia dir la sortida de Rússia 
de la guerra mundial, al preu que fos; la defensa de l’ocupació 
de terres, sense esperar una reforma agrària que no arribava; 
i el lliurament de tot el poder als soviets, que constituïen as-
semblees de democràcia real per a una classe obrera analfa-
beta en la seva majoria. La proposta bolxevic, que encarava 
els problemes de manera directa, era molt més creïble que les 
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prome ses reformistes dels altres partits. Cal tenir en compte 
que l’arrelament en les classes populars era determinant per 
tal d’esdevenir-ne la direcció política. Com es deia en un do-
cument posterior a la Revolució, escrit per dirigents bolxevics, 
«el Partit era aquella col·lectivitat independent i viva que 
s’aferrava amb força a la realitat canviant, perquè hi estava 
lligada de mil maneres».

Així doncs, la insurrecció d’octubre de 1917 va ser opor-
tuna, perquè va interpretar els interessos de les classes popu-
lars i els va donar una sortida. I, d’aquesta manera, també va 
impedir que es consolidés el poder burgès, que probablement 
hauria acabat aliant-se amb el tsarisme derrocat per crear un 
bloc dominant oposat a l’avenç de les reivindicacions populars.

En el període que va del febrer a l’octubre de 1917 hi 
ha una darrera conclusió que va quedar gravada en la cultu-
ra política comunista: el valor de l’organització. En aquells 
mesos, els bolxevics eren l’únic partit important fora del go-
vern provisional, cosa que els va permetre encapçalar la re-
volució encara que no fos assumint el poder directament, 
sinó lliurant-lo als soviets. La guerra civil que va seguir la 
Revolució d’Octubre també va ser tota una lliçó en la matei-
xa línia. L’Exèrcit Roig, dirigit per Trotski, va mostrar als 
revolucionaris de tot el món que, per vèncer, cal tenir orga-
nització i disciplina —i, en la mesura del possible, la millor 
tecnologia.

Finalment, i en quart lloc, resulta fonamental per enten-
dre la cultura política comunista l’actualització de la dimensió 
internacional de la lluita de classes que van fer Lenin i els 
bolxevics. El caràcter internacionalista del moviment obrer és 
primordial en la construcció d’una alternativa al capitalisme, 
la qual cosa era palès ja des dels temps de la Primera Inter-
nacional (1864). Ja hem comentat anteriorment, però, que els 
grans partits socialdemòcrates europeus van enterrar aquests 
principis quan van arrenglerar-se amb els governs dels respec-
tius estats, atiant la I Guerra Mundial (1914-1918).
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Quan parlem d’aquesta dimensió internacional de la lluita 
de classes ens referim, entre altres coses, al fet que el socialisme 
no pot triomfar en un sol país. Això ho sabien els bolxevics, que 
van esperar que el seu exemple encengués la metxa de la revol-
ta a l’Europa industrialitzada, especialment a Alemanya.

A principis dels anys vint es va fer evident que la Revo-
lució no s’estendria per Europa, i la direcció dels socialdemò-
crates alemanys va tenir novament un paper nefast («No hi 
ha res que jo odiï més que la revolució», van ser les paraules 
del president socialista Ebert). Tanmateix, els bolxevics van 
tenir clar, des del primer moment, el lligam del marxisme amb 
els nacionalismes anticolonials d’Àsia i Àfrica, en un moviment 
mundial d’alliberament. A nivell teòric, Lenin havia explicat 
aquest lligam en textos com L’imperialisme, fase superior del 
capitalisme (1917). I a nivell pràctic, el I Congrés dels Pobles 
d’Orient, celebrat a Bakú el 1920, va ser la contribució pio-
nera del comunisme als moviments d’alliberament nacional.

La segona revolució més important del segle xx va ser la 
xinesa (1927-1949), que també va ser conduïda per un partit 
comunista. Tot i la dimensió internacional del comunisme a 
la qual ens hem referit, Stalin va acabar convertint la Inter-
nacional Comunista (Comintern) en un lloc de comandament 
unidireccional, que es basava en els interessos diplomàtics de 
l’URSS més que no pas en la dinamització dels moviments 
democràtics i revolucionaris arreu del món.

Hem de tenir en compte, doncs, que una de les principals 
virtuts dels comunistes xinesos (així com dels vietnamites) va 
ser saber deslligar-se de les directrius de la Comintern. Si bé 
Stalin i la diplomàcia soviètica insistia a mantenir l’aliança 
entre el Partit Comunista xinès i el Guomindang (un partit 
nacionalista burgès), els comunistes xinesos, amb Mao Zedong 
al capdavant, sabien que aquesta aliança no podia perpetuar-se 
si volien el triomf de les classes populars. La massacre de 
Xangai (1927), una maniobra del Guomindang contra els 
comunistes, va posar fi a aquesta aliança.
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Resulta determinant el fet que la Revolució xinesa es 
realitzés a través d’una guerra civil de més de vint anys. Les 
aportacions del maoisme estan visiblement condicionades pel 
vocabulari i l’imaginari militars («el poder polític sorgeix del 
canó dels fusells», va escriure Mao).

Tanmateix, hi ha almenys tres aspectes que podríem des-
tacar com a encerts dels comunistes xinesos. En primer lloc, 
l’elecció de les formes de lluita. En la resistència a l’ocupació 
japonesa (1937-1945), la guerra de guerrilles va ser la millor 
forma de lluita per als comunistes, perquè evitava la confron-
tació directa amb els japonesos, superiors militarment. En 
canvi, el tipus d’exèrcit convencional del Guomindang va anar 
encadenant derrotes.

En segon lloc, podem parlar de l’arrelament del partit, 
especialment entre les masses pageses. Entre altres motius, 
això s’explica perquè en els anys de lluita guerrillera, els co-
munistes es van esforçar a fer una anàlisi sociològica de la 
pagesia xinesa per conèixer el context social en què lluitaven. 
Van defensar des del primer moment l’aliança entre la classe 
obrera urbana i la pagesia. Així doncs, van adaptar els esque-
mes de lluita del marxisme (condicionat pel seu origen euro-
peu) al context xinès de l’època. Per exemple, la paraula que 
designa el subjecte revolucionari, el proletariat, va ser tradu-
ïda pels comunistes en caràcters xinesos per «classe sense 
propietats» (wuchan jieji), fet que afavoria l’assimilació con-
ceptual entre les classes populars urbanes i camperoles, en un 
país majoritàriament rural.

I, en tercer lloc, podem dir que l’aportació dels comu-
nistes al poble xinès va ser el seu discurs pedagògic sobre 
com funcionava la història i com vèncer en la lluita política. 
Aquesta capacitat pedagògica també va generar l’adhesió 
popular.

Finalment, un tercer exemple sobre el paper del partit 
comunista en un procés històric d’alliberament és el cas de 
Sud-àfrica i la lluita contra el règim racista de l’apartheid.
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Creat el 1921, el Partit Comunista de Sud-àfrica (SACP) 
va ser la primera organització política no racial del país. Al 
llarg dels anys següents, va esdevenir el principal company de 
viat ge del Congrés Nacional Africà (ANC) i el principal di-
namitzador del Congrés dels Sindicats Sud-africans (COSATU).

Va influir en el plantejament de la lluita, definint una línia 
encertada per aglutinar el màxim de sectors populars en con-
tra de l’apartheid. Oposant-se a l’exclusivisme ètnic d’altres 
moviments d’alliberament de la població africana, el SACP i 
l’ANC van aconseguir que s’imposés la línia política que no 
basava la lluita en paràmetres ètnics sinó en l’alliberament 
nacional des de la perspectiva de classe, i que a més establia 
forts lligams amb la lluita sindical.

El partit comunista va ser il·legalitzat el 1950, i l’ANC 
ho seria uns anys després. En aquelles circumstàncies, el mo-
viment sud-africà va encetar la propaganda armada, creant 
l’organització Umkhonto we Sizwe (MK), dins la qual també 
tingué un paper destacat la militància comunista.

Finalment, el 1994 van celebrar-se les primeres eleccions 
lliures, que va guanyar clarament l’ANC. És cert que la vic-
tòria de l’ANC no ha suposat la superació del capitalisme a 
Sud-àfrica. Tanmateix, la lluita del poble sud-africà ha establert 
una democràcia per a tothom i ha acabat amb el patiment de 
la majoria de la població. L’anomenada Revolució Nacional 
Democràtica ha anat corregint les diferències socioeconòmi-
ques. D’ençà de la fi de l’apartheid, l’ANC resulta vencedor 
elecció rere elecció, per àmplia majoria i amb una alta parti-
cipació.

La del SACP no deixa de ser una de les aportacions més 
importants del comunisme arreu del món. Mandela, el gran 
líder de l’ANC, va deixar escrit a les seves memòries el següent: 
«Sempre hi haurà qui digui que els comunistes ens van utilit-
zar. Però qui diu que no els utilitzàvem nosaltres a ells?».

Tot i que hem triat aquests tres exemples, el rus, el xinès 
i el sud-africà, els partits comunistes també van tenir un paper 
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fonamental en esdeveniments cabdals de la història del segle 
xx, des de la lluita contra el feixisme a la II Guerra Mundial, 
fins a la conquesta de drets socials a Europa, passant per la 
resistència contra les dictadures, els moviments d’alliberament 
nacional al Tercer Món o, per posar un exemple concret, 
l’opo sició al domini de la màfia a Sicília i el sud d’Itàlia.

També és cert que hi ha tota una llegenda negra del co-
munisme, la qual no es pot deslligar del context extraordinà-
riament violent del segle xx. Ara bé, associar el comunisme 
als plans quinquennals, als estats policials, centralitzats i bu-
rocratitzats, al gulag o a la guerra civil, suposa ignorar que la 
revolució soviètica, la xinesa, la cubana o la vietnamita són 
fruit de processos socials concrets, en unes societats concretes, 
en un pe ríode històric concret. Suposa ignorar que els proces-
sos històrics que experimenta una societat estan influïts pel 
seu desenvolupament econòmic, per l’estructura de classes, la 
situació geogràfica (i geopolítica) i el bagatge històric (guerres, 
dictadures, cultures polítiques, tradició organitzativa...). Valgui 
com a exemple el cas que més ens ha ocupat, el soviètic, del 
qual podem deduir que el desordre del govern provisional va 
aplanar el camí perquè el bolxevisme configurés un Estat més 
fort i centralitzat com a via per acabar amb els problemes del 
poble.

L’organització de la lluita a través dels partits comunistes 
ha sigut una contribució a la història de l’alliberament humà 
i de la conquesta de la igualtat. A l’altra banda de la partida 
trobem l’imperialisme dels països capitalistes, que ha generat 
un immens sofriment i destrucció al llarg del segle passat. 
L’imperialisme no ha dubtat a combatre a sang i foc tot allò 
que li plantava cara, des del govern reformista de Jacobo 
Arbenz a Guatemala (1954) fins al de Sankara a Burkina Faso 
(1987), passant pel derrocament dels governs de Lumumba 
al Congo (1960) i de la Unitat Popular xilena (1973).

En molts casos, l’eradicació dels moviments d’esquerres 
i comunistes va passar per l’eliminació física dels seus membres. 
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El nazisme i el franquisme en són exemples coneguts, però 
també dictadures que van tenir el suport dels EUA des del 
primer moment, com és el cas de Suharto a Indonèsia (que va 
assassinar centenars de milers d’opositors) o de molts règims 
al Con Sud americà.

La batalla també es va jugar en el camp de les idees. El 
marxisme va arrelar no tan sols entre la classe obrera, sinó que 
també va fer forat —durant la segona meitat del segle xx— 
entre la intel·lectualitat i el món de les ciències. Preocupada 
per aquest fet, la CIA va crear el 1950 el Congrés per la Lli-
bertat de la Cultura, un front de lluita ideològica a nivell in-
ternacional, per crear adhesió al liberalisme i contrarestar 
l’avenç del pensament marxista.

No hem de menystenir, doncs, l’aspecte essencial de la 
lluita ideològica en tots els processos socials. En el desenvo-
lupament del marxisme, tal com anem veient en aquestes pà-
gines, la confrontació d’idees resulta necessària. També dins 
els mateixos moviments d’alliberament. Bona part de l’obra 
de Marx, Engels, Lenin o Gramsci, per exemple, pren la for-
ma de polèmica amb altres autors. Això pot semblar-nos «ar-
rogant», «autoritari» o «fraccionalista». Però cal dir, en primer 
lloc, que els debats sovint expressen interessos socials diversos; 
així ho van fer veure Marx i Engels en identificar les diferents 
expressions socialistes de l’època, en el Manifest Comunista 
(1848). I fins i tot en el cas que expressin uns mateixos inte-
ressos de classe, convé polemitzar perquè és la millor manera 
de confrontar els raonaments entre ells i amb la realitat i 
poder arribar així a anàlisis més acurades per a l’acció.

Tot el bagatge d’encerts, d’errors, d’aprenentatges, de re-
ferents i fins i tot de mites, és el que configura la cultura po-
lítica comunista. Amb el repàs que hem fet, volem entendre 
l’aspecte històric del marxisme. Tanmateix, no podem dedi-
car-nos a emular simètricament aquests episodis històrics, 
perquè ja hem parlat de la importància de l’adaptació al con-
text i de la tria encertada de les formes de lluita. Seguint aquest 
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mateix raonament, doncs, hem de pensar que la Revolució 
Socialista Catalana no s’assemblarà a cap de les relatades aquí, 
perquè serà fruit dels processos històrics en els quals es troba 
immersa la nostra societat, a l’Europa mediterrània i a co-
mençaments del segle xxi. Processos que als Països Catalans 
passen, entre altres coses, per la construcció del moviment 
independentista i la Unitat Popular.
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6
EXPLOTADES, OPRIMIDES 

I DOMINADES

Cal assenyalar que la lluita per l’alliberament de gènere és 
cabdal, ja que és transversal a totes les lluites de l’indepen-
dentisme. Aquesta lluita no ha de ser un tema més en el llistat 
de fronts (ecologisme, antimilitarisme, sindicalisme… i dona), 
sinó que ha d’estar subsumit en totes i cadascuna de les lluites.

L’alliberament de gènere ha d’estar present arreu: en el 
front institucional, en el debat i la formació, en l’organització 
on es milita. Ha d’abastar tota la població, en tots els àmbits, 
des d’associacions de veïns a plataformes ecologistes.

Cal tenir present la situació de la dona en tot moment. 
Si som militants revolucionaris les vint-i-quatre hores del dia, 
hem de ser feministes també les vint-i-quatre hores del dia. 
No és fàcil i provoca moltes contradiccions internes entre el 
que defensem ideològicament i la pràctica diària.

La realitat social ens diu que la dona pateix:

a) Una opressió, perquè està obligada a acceptar les ordres 
del seu entorn familiar masculí, sota l’amenaça de la vio-
lència física, verbal o psicològica, que van des dels mi-
cromasclismes encoberts de cada dia, comesos d’una 
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manera molt subtil, fins al mateix femicidi o mort de les 
filles i fills.

b) Una explotació per part del sistema burgès, capitalista.
c) Una dominació, ja que mitjançant el sistema ideològic, 

religiós, cultural, educatiu…, queda alienada, fins al punt 
d’acceptar com a normal el que li està passant.

GÈNESI DEL PATRIARCAT I INTEGRACIÓ 
EN LA SOCIETAT BURGESA

Cal dir que l’opressió que pateix la dona no ha existit sempre, 
és a dir, el patriarcat tampoc no ha existit sempre. Des de 
l’inici de la vida humana la dona ha tingut un poder innat, 
l’anomenada matrística, ja que depenia només d’ella la repro-
ducció humana. Açò feia que estigués al mateix nivell que 
l’home, participant en la cacera, estant-li encomanada la im-
portant feina de mantenir el foc i sent representada com a 
deessa. Era el temps de l’aparició de les primeres societats. Els 
éssers humans s’organitzaven en tribus nòmades de població 
reduïda que abastaven un gran territori, amb un sistema so-
cioeconòmic comunal. Totes i tots treballaven igual i tot era 
comú.

Per altra banda, el concepte de família era molt ample i 
anà evolucionant en el temps. Serà en el període comprès entre 
el 3.000 i el 600 ane (abans de la nostra era), i en un lloc 
concret, el Pròxim Orient, quan es donen les primeres experi-
ències del sedentarisme, quan les coses comencen a canviar per 
a les dones. Si amb l’etapa del nomadisme els fills que es teni-
en pertanyien a tota la tribu, perquè es desconeixia el paper 
que tenia l’home en la reproducció, amb el sedentarisme es 
produeix un creixement major de la població que l’home vol-
drà controlar. Així naixerà la figura «jurídica» del pare: un 
home es farà càrrec dels fills que tinga una dona, a canvi de 
prohibir-li de mantenir cap relació sexual amb cap altre home. 
D’aquesta manera controlarà el nivell de creixement del grup.
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Aquest canvi és consubstancial a l’aparició de la propie-
tat privada, ja que d’aquesta manera l’home usurparà els béns 
comunals i els associats a aquest nou tipus d’organització 
familiar. Al mateix temps, fomentarà una poligàmia masculi-
na i una monogàmia femenina, la qual cosa desembocarà en 
la creació d’una nova figura «jurídica» enverinada per a la 
dona: el matrimoni (etimològicament, mater-muniens, que 
pot traduir-se com «la defensa i protecció de la mare i dels 
seus fills pel pare»). Així naixerà el patriarcat per primer cop.

Juntament amb aquesta nova situació en què la dona 
pertany a l’home, es produeix el fenomen de la patrilocalitat, 
és a dir, la dona era obligada a acompanyar l’home allà on 
aquest anàs. Per tant, havia d’abandonar la seva casa, els seus 
pares i la seva terra per seguir el seu marit, de manera que 
es produïa un allunyament dels seus orígens cap a allò des-
conegut.

Consubstancialment al sedentarisme, hi ha el control de 
la propietat de la terra i dels mitjans de producció que exer-
ciran les castes altes. Si fins aqueix moment no existia la di-
visió de classes i per tant la propietat era col·lectiva, ara dei-
xaran de ser col·lectives i passaran a estar controlades per les 
castes altes. I de nou intervé el dret: aquestes castes s’atorga-
ran el poder de fer que tant la propietat de la terra com la 
dels mitjans de producció passen de pares a fills, «l’herència», 
i mai més puguen retornar a la comunitat.

No cal ni dir que les dones n’estaran excloses i només 
se’ls demanarà que siguen unes bones mares i bones dones a 
la llar i, a tot estirar, que treballen en feines no domèstiques 
sense re co neixe ment social, tot explotant alhora la seua força 
sexoeconòmica. Per tant, l’aparició de l’opressió de la dona 
és un pas consubstancial en la de la propietat privada. El 
manteniment d’aquesta reorganització de la societat només 
és possible amb l’explotació de l’home per l’home i en les 
noves redistribucions del treball la dona ocuparà sempre l’es-
glaó més baix.
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Els diferents sistemes socioeconòmics (esclavista, feudal, 
capitalista) no fan més que subsumir l’opressió, la dominació 
i l’explotació de la dona en el seu funcionament. Això és lògic 
atès que, tal com hem explicat, l’explotació apareix quan 
l’home usurpa la propietat i els béns comunals.

VIOLÈNCIA PATRIARCAL

Totes i tots sabem que les opressions s’exerceixen amb violèn-
cia, però en el cas de les dones, aquesta és, si més no, més crua, 
i arriba a convertir-se en un femicidi que afecta la mateixa 
dona i els seus fills i filles. Sempre hi ha hagut moviments femi-
nistes que, d’una o d’altra manera, han treballat per l’allibe-
rament de gènere, però van ser els moviments feministes de la 
segona meitat del segle xx els qui van donar un pas decisiu en 
aquesta lluita, en conceptualitzar la violència contra les dones 
com un problema de poder o, si més no, com un desequilibri 
de poder entre els gèneres. Per a poder-ho fer van haver de:

a) Visibilitzar l’existència d’aquesta violència, atès que mol-
tes vegades era practicada com un costum: es considera-
va normal pegar-li a la dona perquè l’home ho havia vist 
fer en sa casa a son pare i probablement aquest ho havia 
vist fer al seu i aquest al seu i…

b) Donar-li un nom, perquè semblava que fins que aquest 
fenomen no fos designat pel seu nom, no s’individua-
litzaria i no tindria dimensió pròpia. Així, l’anomenaren 
violència física, agressió emocional, atac sexual, agressió 
patrimonial, violència de parella…

c) Relacionar aquesta violència contra les dones amb la po-
sició d’inequitat, de manca d’igualtat, que existia (i exis-
teix) en moltes societats.

Després van haver de desmuntar els mites-tòpics sobre 
la violència contra les dones que s’admetien socialment com 
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a justificants. Podríem posar-ne molts exemples, però n’hem 
triat quatre de prou explícits:

a) El fet que per causes biològiques l’home té un major grau 
d’agressivitat que el porta a maltractar les dones. Cal dir 
que allò que científicament i biològicament s’ha pogut 
demostrar és que l’agressivitat que s’ha heretat dels rèp-
tils és en una part del cervell que, si més no, pot ser 
«entrenada» com la memòria, la qual cosa demostra que 
«per se» l’home no és més agressiu que la dona (es pot 
posar l’exemple de l’ensinistrament de gossos per tal que 
siguen més agressius...).

b) El major grau d’addicció de l’home a les drogues i a 
l’alcohol, que li provoca un estat d’inconsciència per a 
maltractar. Cal dir que quan l’home és adult i, per tant, 
és responsable dels seus actes, si maltracta la dona, ho fa 
premeditadament, estiga o no drogat o begut.

c) El fet de ser el cap de família i haver-la de portar endavant 
li permet descarregar les frustracions en qui no treballa: la 
dona, que s’està a casa, esperant que li porten els diners. 
Cal dir que ací l’home cau en el seu propi parany, perquè 
si algú ha prohibit la dona de treballar fora de la llar és 
precisament l’home, que l’ha volguda a casa i «mantinguda».

d) El fet que siga la mateixa dona la que provoque, vulga, 
meresca i desitge que la maltracten. Cal dir que aquestes 
són ideologies típiques de victimització i revictimització 
que creen el sentiment de culpabilitat d’herència juevo-
cristiana i que porten a l’alienació de la dona, que sempre 
ha de demanar perdó des del mateix moment del pecat 
original, perquè tot el que li passa és perquè alguna cosa 
deu haver fet…

Tot i la realitat persistent de la violència masculina con-
tra les dones, hem de saber valorar els hòmens que ens ente-
nen, ens respecten i treballen amb nosaltres colze a colze com 
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a persones i no caure en el parany de culpabilitzar-los de tots 
els nostres mals.

L’EXPLOTACIÓ DE LA DONA TREBALLADORA

Com a treballadora, la dona és explotada pels diferents siste-
mes econòmics, siga de l’època que siga. En el cas del capita-
lisme, al sistema patriarco-burgès li interessa que la dona:

a) No tinga consciència de classe i que siga invisible, per tal 
que no puga identificar-se amb cap lluita i vulga canviar 
la seva situació.

b) Interioritze una cultura femenina, que no feminista, per 
tal que accepte el seu rol, el seu estatus com a dona, com 
a immutable. El capitalisme ha estat molt intel·ligent, ja 
que ha institucionalitzat algunes de les reivindicacions 
del moviment feminista, de manera que ara hi ha una 
visió generalitzada que existeix la igualtat d’oportunitats 
i que hi ha una legislació que vetlla per la no-discrimina-
ció de la dona.

c) No qüestione el patriarcat ni la patrilocalitat i, si pot ser, 
els transmeta als seus fills, per aconseguir que no s’alteren 
les estructures familiars tradicionals home-dona-fills, al-
hora que, tot fomentant l’homofòbia i la lesbofòbia, es 
barra l’entrada a qualsevol altre tipus d’organització fa-
miliar que donàs cabuda a parelles d’homosexuals que 
puguin tenir fills.

d) Accepte que només és important el treball remunerat per 
justificar així que el treball de la llar, la cura dels grans, 
els nens, els malalts, els discapacitats… no és treball, quan 
de fet del 100% del treball que es necessita per fer que 
tot funcione, el 70% no és monetaritzat. D’aquesta ma-
nera s’evita que exigesca un salari domès tic o un salari 
bàsic universal, que faria trontollar l’economia mundial.

e) L’acumulació capitalista exigeix cada vegada més una 
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major explotació i en el cas de la dona l’exerceix amb la 
doble jornada laboral. Així, el capitalisme necessita d’una 
banda que la dona continue treballant en les tasques es-
mentades al punt anterior, per tal que, mentre se l’aparta 
de la seua dimensió ciutadana i comunitària, refaça la 
força dels treballadors i perquè s’encarregue de la repro-
ducció de la força de treball; i d’altra, que treballe fora 
de casa, però amb un considerable desavantatge respecte 
a l’home pel que fa a responsabilitats, ascens i salari. És 
l’anomenat sostre de vidre, que l’allunya de la formació, 
reciclatge i promoció laboral.

f) Alhora, el sistema patriarco-burgès també crea mecanis-
mes per tal que la dona no treballe. Per exemple, retallant 
ajuts socials que l’obliguen a quedar-se a la llar per tenir 
cura dels malalts i la gent gran, situació que s’agreuja si 
la dona és immigrant. Quan té una doble jornada laboral, 
la dona pateix al mateix temps una opressió i una explo-
tació. I si la dona està discapacitada pateix una exclusió, 
és a dir, no compta per al sistema. En l’actualitat hi ha 
un percentatge molt elevat de discapacitats i discapacita-
des a les ciutats dels Països Catalans i es desconeix el 
nombre que hi puga haver en l’àmbit rural, on la majoria 
són dones i, en alguns casos, analfabetes.

L’OPRESSIÓ NACIONAL DE LA DONA

Com a dona d’una nació oprimida, cal dir que patim una 
dominació per part dels estats espanyol i francès. Ací cal par-
lar de la lluita feminista i del fet nacional.

Els avanços emancipadors de les dones són viscuts pels 
homes com un autèntic perill. L’home té pànic a l’emancipa-
ció i l’empoderament de les dones, fet que li provoca una 
crisi d’identitat i una baixa autoestima, per por de poder vore’s 
desplaçat, descol·locat en un món el control del qual comen-
ça a perdre.
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L’opressió nacional utilitza la dona per reproduir l’opres-
sió ideològica, el sentiment conservador i reaccionari que la 
mateixa mare transmet als fills de 0 a 2 anys, moment en què 
li ensenya els principis de les creences i els valors que el siste-
ma social imposa; i a partir d’aquest moment també els acos-
tuma a les expectatives que els adults tenen per a cada sexe. 
Així, per molt que, per exemple, es regale una granera al fill 
perquè entenga que els homes també agranen, si a casa només 
ho fan les dones, aquest fill interioritzarà que esta és una 
tasca de dones; o si la mare obliga el fill a fer o no fer una 
cosa perquè, si no, el pare el renyarà..., està perpetuant l’ordre 
patriarcal, en què l’autoritat és un atribut dels homes. Un 
altre exemple paradigmàtic és la transmissió de la cultura i la 
llengua de les nacions opressores.

A més a més, la dona d’una nació oprimida pateix enca-
ra més l’explotació que una dona d’una nació no oprimida. 
Això es deu al fet que l’espoliació i la plomada que pateix la 
seua nació hi fa recaure el pes de la manca de serveis i altres 
prestacions a causa de la divisió de rols ja comentada.

Els corrents feministes tradicionals han fallat en no dis-
tingir que la dona pateix una opressió, una explotació i una 
dominació alhora, en no qüestionar que l’home i el sistema 
capitalista han convertit la dona en una mercaderia, l’ha co-
sificada, i en creure’s que la major presència de les dones en 
l’elit política, econòmica i cultural posaria fi a tots els seus 
mals.
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7
LA QÜESTIÓ DE L’ESTAT 
EN LA TEORIA MARXISTA

Ara que el poble català (o una part almenys) té la possibilitat 
de dotar-se d’un Estat, trencant l’Estat capitalista que ens 
domina, explota i espolia, convé recordar quines són les va-
loracions històriques que des de la files del marxisme s’han 
fet de les estructures estatals.

Tant Marx com Engels deixaren tot un seguit d’escrits i 
obres on caracteritzaven l’Estat. Segons Marx, «és un òrgan 
de dominació de classe, un òrgan d’opressió d’una classe per 
una altra, és la creació d’un ordre que legalitza i referma 
aquesta opressió, esmorteint els xocs entre les classes». Per la 
seva banda, Engels afirma que «és, més aviat, un producte de 
la societat en arribar a una determinada fase de desenvolupa-
ment; és la confessió que aquesta societat s’ha enredat amb 
si mateixa en una contradicció insoluble, s’ha dividit en an-
tagonismes irreconciliables, que és impotent per a conjurar».

Al seu famós i poc llegit llibre L’Estat i la revolució, Lenin 
insisteix que en aquestes frases estan expressades amb tota 
claredat la idea fonamental del marxisme sobre l’Estat. Com 
a creació històrico-social té, però, un seguit de característiques 
bàsiques, com ara l’agrupació dels seu súbdits segons les di-
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visions territorials o la instauració d’un poder públic, dotat 
d’una força armada i d’institucions coercitives de tota mena 
i d’un cos de funcionariat per a gestionar-la. Aquestes insti-
tucions proporcionen «força» a l’Estat, una força que brolla 
de dins la mateixa societat, però que s’hi situa al damunt i 
que se’n divorcia cada vegada més.

En la seva gènesi històrica i pel fet de ser l’instrument de 
la classe econòmica dominant, el més poderós, és utilitzat per 
aquesta classe per a convertir-se també en la classe políticament 
dominant. Però l’Estat ni ha existit sempre, ni tin drà una 
existència eterna. De fet, quan per efecte de la revolució po-
lítica, passi a ser un instrument i un representant de la majo-
ria de la societat, és a dir, quan siga un instrument del poble 
treballador, en aqueix precís instant estarà duent a terme el 
seu darrer acte com a Estat independent de la so cietat. Aques-
ta idea profundament dialèctica mostra l’enorme superioritat 
teòrica del marxisme sobre els postulats anarquistes, ja que 
la conseqüència és l’extinció natural de les estructures estatals. 
No cal, doncs, abolir-lo: ell mateix s’extingeix.

Aquesta posició teòrica necessita, però, les imprescindibles 
mediacions polítiques. Perquè no és l’Estat burges i corrupte 
que coneixem el que s’extingeix, sinó que una vegada ender-
rocat pel poble treballador, mitjançant la revolució, és l’Estat 
o semiestat proletari que el substitueix el que ha de començar 
la seva autoextinció. El nou Estat, és a dir, el poble treballador 
autoorganitzat com a subjecte dominant, ha de crear des del 
seu naixement les condicions d’irreversibilitat del procés tot 
tenint en compte que aquestes condicions, com hem pogut 
comprovar, estan fortament influïdes per la correlació de for-
ces a nivell internacional entre el treball i el capital, entre 
l’imperialisme i els pobles, entre el patriarcat i la més àmplia 
llibertat individual i col·lectiva.

Aquesta idea va ser definida com la «Dictadura del Pro-
letariat», que en el seu origen no tenia cap altra funció que 
definir la garantia democràtica de l’acompliment dels acords 
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i els interessos de la majoria i garantir que la minoria explo-
tadora i acumuladora del capital no torne a recuperar el po-
der. La deriva burocràtica a la Unió Soviètica i a la resta de 
països anomenats socialistes, més la utilització interessada i 
el creixement exponencial dels mitjans de manipulació mas-
siva a les mans de la burgesia mundial, va permetre tergiver-
sar els valors que hi havia darrere d’aquesta formulació i 
utilitzar-los contra totes les persones i organitzacions que 
lluitem per un món millor i possible.

Amb aquesta fonamentació i aquest rerefons, el marxis-
me va intentar posar el fil a l’agulla de la revolució durant 
més d’un segle. Aquestes revolucions, però, no es feien en cap 
laboratori impol·lut, sinó enmig de contradictòries realitats 
socials, marcades per la lluita internacional de classes, nacio-
nals i de gènere. Els resultats sempre il·lusionants, i alhora 
també prou decebedors en diversos aspectes amb el pas del 
temps, han obligat també a afinar els postulats teòrics.

Recordem que el marxisme no és cap receptari mort com 
els agradaria als seus enemics, sinó una eina afilada en cada 
lluita popular que és capaç d’aprendre i interioritzar totes les 
experiències, mitjançant les organitzacions revolucionàries. 
Així, contra una lectura manipuladora dels valors que hi ha-
via darrere el concepte de Dictadura del Proletariat, un altre 
gran teòric marxista Antoni Gramsci va ser capaç de superar 
aquesta formulació introduint el concepte d’Hegemonia o 
Bloc Social Hegemònic.

El concepte d’hegemonia parteix d’analitzar com en un 
determinat sistema institucional, el poder és hegemònic quan 
la comunitat política (el poble) l’accepta. Això vol dir que la 
dominació no és producte només de la coerció sinó també 
del consens. Quan la situació entra en crisi, quan els interes-
sos del poble, de les classes populars, de les persones oprimi-
des o excloses no són satisfets, aquests adquireixen conscièn-
cia. Es tracta d’una consciència col·lectiva crítica que 
possibilita la ruptura del consens i es presenta com a dissens 
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social. És la crisi de l’hegemonia, de la legitimitat del sistema 
polític, és la crisi de l’Estat.

Davant d’aquesta crisi cal construir una nova hegemonia. 
El poder del poble com a hiperpotència crítica i autoorganit-
zada ens construeix a baix i des de baix. S’acumula força des 
de la unitat del poble en lluita i dels agents socials i polítics. 
La praxi de l’alliberament és eixa mateixa construcció de la 
unitat. És l’acció dels subjectes que han esdevingut actors que 
edifiquen el nou consens, la nova hegemonia, des d’una nova 
cultura de la política per i per al poble.

Els moviments populars i sobretot les organitzacions po-
lítiques revolucionàries han de saber traduir les reivindicacions 
de tots els sectors en lluita, perquè a través del mutu coneixe-
ment, diàleg i inclusió en la seva pròpia reivindicació de totes 
les altres reivindicacions, es puga anar construint aquesta nova 
hegemonia que ha de ser sostinguda per tot el poble, trans-
formant-se en la nova proposta de praxi d’alliberament indi-
vidual i col·lectiva.

Des d’una altra visió complementària, a la seva obra El 
capitalisme històric, Immanuel Wallerstein va assenyalar que 
la construcció dels estats moderns no es poden deslligar del 
procés d’acumulació del capital a nivell transnacional. Així, 
ens diu que «la concentració del capital en les zones del cen-
tre (del capitalisme mundial) va crear tant la base fiscal com 
la motivació política per a construir aparells d’Estat relativa-
ment forts, entre les múltiples capacitats dels quals hi havia 
la d’assegurar que els aparells d’Estat de les zones perifèriques 
esde vingueren o continuaren sent relativament febles…». D’ 
aquesta manera, el capitalisme històric va crear els anomenats 
nivells salarials històrics tan dramàticament divergents a les 
diverses zones del sistema mundial.

Fer política, continua Wallerstein, és tractar de canviar 
les relacions de poder en un sentit més afavoridor i poder 
orientar els processos socials. Les estructures del capitalisme 
històric han estat de tal mena que les palanques d’ajust més 
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eficaces han segut les estructures estatals. La conquesta (des-
trucció i substitució) del poder de l’Estat ha segut l’objectiu 
estratègic essencial de tots els actors polítics.

Segons Enrique Dussel, sintetitzador de la teoria de l’alli-
berament, i en relació a l’Estat, per a l’anarquista extrem 
qualsevol institució és sempre repressió, opressió, injustícia. 
En canvi, per al conservador qualsevol institució és perenne 
i intocable. Tanmateix, per a una política realista i crítica 
(revolucionària) les institucions són necessàries, malgrat que 
mai són perfectes; són entròpiques i per això sempre arriba 
el moment en què han de ser transformades, canviades o 
anihilades. Les institucions són condicions condicionades con-
dicionants i com a tals són mediacions de factibilitat. La ma-
croinstitució de la factibilitat és la societat política (en sentit 
gramscià) o l’Estat en sentit restringit.
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8
MARXISME I 

ECOLOGISME

Ha esdevingut un tòpic considerar que el marxisme i el seu 
projecte de transformació social no ha tingut en compte alguns 
dels principis fonamentals de l’ecologisme, com ara la finitud 
dels recursos naturals, la solidaritat intergeneracional pel que 
fa a aquests recursos o la crítica al productivisme.

Les experiències socialistes europees van contribuir a re-
fermar aquest tòpic, ja que si bé no es pot dir que fossin so-
cietats productivistes al nivell a què han arribat els països del 
centre capitalista (per exemple, en aquestes societats no exis-
tia l’obsolescència programada), sí que és veritat que a la 
pràctica hi havia una despreocupació per la qüestió de la fi-
nitud dels recursos naturals o la solidaritat intergeneracional 
en relació amb aquests recursos. La vulgata marxista va es-
campar una confiança cega que el desenvolupament de les 
forces productives conduiria a una societat de l’abundància, 
en què per exemple s’obviava la finitud de molts recursos. En 
aquest sentit, el cas Wolfgang Harich,9 un comunista de la 

9. Vegeu el seu llibre Comunismo sin crecimiento?
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RDA preocupat per aquests problemes als anys setanta, és 
l’excepció més que no pas la regla.

Dit això, cal dir que els fundadors del marxisme i alguns 
dels seus continuadors de finals del segle xix i començament 
del xx, sí que van mostrar ben aviat interès pels problemes 
ecològics. Al seu llibre The ecological revolution (Monthly 
Re view Press, 2009),10 John Bellamy Foster ha demostrat la 
manca de fonament d’algunes de les crítiques que des de 
l’ecologisme s’han dirigit contra Marx i Engels, com ara la 
seva suposada ceguesa respecte a l’explotació de la natura, 
els límits naturals de l’activitat humana, el paper de la tec-
nologia en la degradació de l’entorn natural o la incapacitat 
de l’abundància econòmica a l’hora de resoldre els problemes 
mediambientals.

Seguint sobretot els descobriments del químic alemany 
Justus Freiherr von Liebig, Marx ja va plantejar en els seus 
escrits la fractura del metabolisme entre l’ésser humà i la 
terra. Així, al llibre I i III del Capital afirmava:

La producció capitalista aglomera la població en grans 
centres, la qual cosa provoca la preponderància creixent de 
la població urbana. Això té dues conseqüències: d’una banda, 
concentra la força motriu històrica de la societat; i de l’altra, 
pertorba la interacció metabòlica entre l’home i la terra, és a 
dir, el retorn a la terra dels elements constituents consumits 
per l’ésser humà en forma de aliments i roba, cosa que difi-
culta el funcionament de l’eterna condició natural per a la 
fertilitat permanent del sòl. [...]. Però, en destruir les 
circumstàn cies d’aquest metabolisme, [...], obliga a la seva 
sistemàtica restauració com a llei reguladora de la producció 
social, en una forma adequada al ple desenvolupament de 

10. Vegeu-ne sobretot el capítol «Marx’s theory of metabolic rift: classi-
cal foundations for evironmental sociology».
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l’ésser humà [...]. Qualsevol progrés en l’agricultura capita-
lista no és només un progrés en l’art de robar el treballador, 
sinó també en el de robar el sòl; cada progrés en l’augment 
de la fertilitat del sòl durant un cert període de temps és un 
progrés cap la ruïna de les fonts duradores d’aquesta fertili-
tat [...]. La producció capitalista, doncs, només desenvolupa 
les tècniques i el grau de combinació del procés social de 
producció minvant alhora les dues deus de qualsevol riquesa: 
el sòl i el treballador.

La gran propietat de la terra redueix la població agrària 
a un mínim que baixa constantment i hi oposa una creixent 
població industrial que s’aglomera a les grans ciutats. D’aques-
ta manera crea les condicions que provoquen una fractura 
inguarible en el procés interdependent del metabolisme social 
prescrit per les lleis naturals de la vida. El resultat d’aquesta 
fractura és un malbaratament de la vitalitat del sòl, que el 
comerç duu més enllà dels límits d’un únic país. (Liebig) [...] 
La gran indústria i la gran agricultura explotada industrialment 
tenen el mateix efecte. Si originàriament es distingeixen perquè 
la primera diposita deixalles i arruïna la força de treball, i per 
tant la força natural de l’ésser humà, mentre que la segona fa 
el mateix amb la força natural del sòl, posteriorment, en el 
curs del desenvolupament totes dues es combinen, perquè el 
sistema industrial aplicat a l’agricultura també afebleix els 
treballadors del camp, mentre que, per la seva banda, la in-
dústria i el comerç proporcionen a l’agricultura els mitjans 
per exhaurir el sòl.

Marx entenia el concepte de metabolisme com un procés 
complex i interdependent que vinculava la societat amb la 
natura. I com hem vist en aquestes cites, contràriament al 
que afirma el tòpic, es mostrava crític amb l’explotació del 
sòl, en el sentit que el capitalisme conduïa al seu exhauriment. 
Marx i Engels també van manifestar la seva preocupació per 
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l’esgota ment de les reserves de carbó o la destrucció dels 
boscos.

En resum, com afirma Massimo Quaini, Marx «va de-
nunciar l’espoliació de la natura abans que nasqués una 
consciència ecològica burgesa moderna».11

SOCIALISME I ELS REPTES 
ECOLÒGICS ACTUALS

Gairebé un segle i mig després, la situació és incomparablement 
més greu que no pas en l’època de Marx i la nostra espècie 
ha d’encarar un seguit de problemàtiques ecològiques, com 
ara l’esgotament de recursos, la pol·lució o el canvi climàtic, 
que si no es resolen poden arribar a un estat de degradació 
irreversible de les nostres condicions de vida. Així, en entrar 
el segle xxi s’ha superat la capacitat regenerativa de la bios-
fera terrestre, la qual cosa implica que l’extensió arreu del 
món del model de producció i de consum compulsius inherents 
al capitalisme ens aboca a la catàstrofe ecològica.

Tots aquests desafiaments ecològics no poden ser resolts 
dins el marc del capitalisme, que té com a principi rector la 
maximització del capital i que respon als interessos d’una 
minoria. Aquests trets consubstancials a aquest sistema con-
dueixen inevitablement a un augment constant de l’activitat 
depredadora de la nostra espècie.

Des de plantejaments que no qüestionen el mode de pro-
ducció capitalista s’ha argumentat que algunes problemàtiques 
ecològiques poden ser resoltes per la via tecnològica, a partir 
fonamentalment d’un augment de l’eficiència en l’ús dels re-
cursos. La realitat, però, és que tal com ja va descobrir Willi-
am S. Jevons fa més d’un segle, un augment de l’eficiència en 
l’ús d’un recurs no va aparellada amb una disminució del seu 

11. Citat per Bellamy Foster en The ecological revolution, pàg. 188-189.
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consum sinó amb un augment. És el que s’anomena parado-
xa Jevons. De fet, l’eficiència dels aparells i la maquinària en 
general no ha deixat d’augmentar al llarg del segle xx i, en 
canvi, el consum energètic per càpita també ha crescut. D’al-
tra banda, algunes investigacions han fet palès que si bé l’eco-
nomia mundial en conjunt ha millorat substancialment l’efi-
ciència en l’ús dels recursos, en canvi, el consum total d’aquests 
recursos per part de l’activitat econòmica mundial no deixat 
de créixer.

En la mateixa línia de confiar bàsicament en els avenços 
tecnològics per resoldre els problemes ecològics, s’ha plante-
jat la substitució de recursos com una solució. Ara bé, aques-
tes propostes no tenen compte l’anomenada paradoxa de 
l’oficina sense consum de paper, que parteix de la constatació 
que, contrà riament al que es preveia, la introducció dels or-
dinadors en les oficines no ha provocat un descens del consum 
de paper sinó un augment. Aquesta paradoxa ens alerta que 
el desenvolupament de substituts dels recursos naturals no 
condueix necessàriament a una reducció en el consum d’un 
determinat recurs.

Tot plegat ens porta a concloure que l’anomenat capita-
lisme sostenible és simplement irrealitzable, perquè l’anarquia 
que caracteritza la producció capitalista fa impossible que 
dins aquest mode de producció es puguin resoldre els reptes 
ecològics que ha d’encarar la nostra espècie. A tall d’exemple, 
només cal recordar que la recent bombolla immobiliària ha 
comportat la construcció de milions d’habitatges buits, és a 
dir, el malbaratament de nombrosos recursos i la pol·lució 
que va associada amb l’activitat constructora. Per si no n’hi 
havia prou, en una mostra més de la irracionalitat capitalista, 
l’anomenat banc «dolent» irlandès va ordenar la destrucció 
de complexos d’habitatges inacabats, amb la intenció gens 
amagada de revaloritzar els que restaven dempeus.

Per això es pot concloure també que no hi ha alternativa 
ecològica dins el capitalisme: la solució de la problemàtica 
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ecològica és indestriable de la superació d’aquest mode de 
producció. Així doncs, el socialisme és l’alternativa ecològica, 
és la seva condició necessària encara que no suficient.

Marx ja apuntava algunes idees en a aquest sentit:

La llibertat en aquest àmbit [el de la necessitat natural] 
només pot consistir que l’home socialitzat, els productors as-
sociats, regulin racionalment aquest metabolisme humà amb 
la natura, posant-lo sota el seu control col·lectiu en lloc de 
deixar-se dominar per ell com si fos un poder cec, i duent-lo a 
terme amb la menor despesa possible d’esforços i en les con-
dicions més adients i més dignes per a la seva naturalesa hu-
mana.12

Només un sistema que defineixi col·lectivament les ne-
cessitats bàsiques de qualsevol ésser humà (alimentació, ha-
bitatge, climatització, educació, salut i lleure) i posi l’activitat 
econòmica al servei de la majoria per poder satisfer aquestes 
necessitats pot fer front a l’esgotament de recursos o al canvi 
climàtic.

Evidentment, l’alternativa socialista ha d’assumir els prin-
cipis de l’ecologisme que esmentàvem en començar aquest 
capítol, la qual cosa implicarà de ben segur el racionament 
d’alguns recursos i la desaparició de la producció de determi-
nats béns de consum, que no responen a les necessitats bàsiques 
i que es produeixen només perquè una minoria s’enriqueixi.

Només en el context d’una societat socialista guiada per 
aquests principis els avenços tecnològics podran ajudar a re-
soldre els desafiaments ecològics que tenim al davant, és a dir, 
a superar les paradoxes descrites més amunt.

12. El Capital, III, capítol XLVIII.
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9
ERRORS I DESVIACIONS

Al llarg de la història, diferents moviments populars i revolu-
cionaris han interpretat el marxisme de manera errònia, ja 
sigui intentant aplicar-lo com un llibre de receptes amb me-
dicaments del 1850, ja sigui «adaptant-lo» de manera grolle-
ra a determinats interessos puntuals i, en definitiva, perver-
tint-ne l’essència.

Aquestes desviacions es poden classificar en dos grups.

REFORMISTES O TACTICISTES

Són aquelles desviacions que, per dir-ho ras i curt, acaben 
prioritzant la tàctica i oblidant l’estratègia, pensant que el 
simple encadenament de conquestes parcials, sectorials o locals 
durà de manera mecànica a un nou ordre social, sense pràc-
ticament necessitat de confrontació entre sectors socials an-
tagònics. Alguns exemples són:

— L’institucionalisme. Sobrevalora el paper de la lluita 
institucional oblidant la mobilització de masses com a 
factor clau per a l’èxit del moviment. En darrer terme, 
l’institucionalisme reformista planteja centrar-se únicament 
i exclusiva en el treball a les institucions, limitant els 
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objectius als assumibles dins el marc jurídic i polític es-
tablert. ERC, el Bloc i ICV en són els exemples més pu-
nyents.

— El localisme. Aquesta desviació pren sovint una apa-
rença llibertària o «alternativa» i, recuperant la pitjor 
tradició dels utòpics, planteja (sota l’excusa de la proxi-
mitat i la perversió del concepte «democràcia participa-
tiva») el marc local com a escenari únic o primordial de 
la lluita, tot renunciant a articular un moviment polític 
d’abast nacional amb objectius estratègics. A la pràctica 
acaba fent el joc al reformisme institucionalista, que és 
qui capitalitza amb vots i quotes de poder el treball de 
base que els nuclis locals sense referen cialitat ni projecte 
nacional puguin haver fet. N’és un exemple el corrent 
autoanomenat «municipalisme d’alliberament», que dins 
la CUP lluita ferotgement per evitar que aquesta organit-
zació esdevingui un referent de masses.

— El sectorialisme. És una desviació que consisteix en la 
dinamització (gairebé compulsiva) de fronts de lluita sec-
torial (ecologistes, feministes, pacifistes, etc.) sense dotar 
aquestes mobilitzacions d’una perspec tiva política, ni d’uns 
objectius estratègics, ni tan sols d’un programa tàctic (com 
podria ser el de la Unitat Popular).13 El sectorialisme pres-

13. Programa mínim de la Unitat Popular Catalana:
 — Defensa dels Drets Polítics del Poble Català: l’exercici del Dret a 

l’Autodeterminació i l’accés a la Independència, la democràcia 
participativa i la Unitat dels Països Catalans.

 — Defensa dels Drets de les Classes Populars i la Igualtat: la lluita 
contra l’atur, la precarietat i l’empobriment, la defensa dels serveis 
públics, la defensa d’un model socioeconòmic al servei de la 
majoria, l’establiment de mecanismes de control popular de l’eco-
nomia i el desplegament de polítiques efectives que garanteixin 
la igualtat de gènere.

 — Defensa del Territori: contra les agressions ecològiques i urba-
nístiques, l’especulació i el malbaratament de recursos, per un 
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cindeix de la lluita institucional i de construir referents 
polítics de masses i acaba, com el localisme, al servei del 
reformisme. L’MC i la LCR dels anys 80/90 en són un 
gran exemple.

— El liquidacionisme. De fet acostuma a anar associat o 
bé al sectorialisme o bé al localisme. Propugna la destruc-
ció del partit i dels centres estratègics en favor d’una 
suposada dinamització autònoma o assembleària de les 
organitzacions de base. El liquidacionisme és el principal 
virus que el sistema inocula dins els moviments revoluci-
onaris a través dels seus agents, ja que és la millor garan-
tia d’esterilització contra qualsevol estratègia rupturista. 
D’exemples n’hi ha a milers, com ara el PSUC, però per 
a nosaltres el més punyent ha estat la constant infiltració 
d’elements liquidacionistes al si de l’Esquerra Indepen-
dentista.

ESQUERRANISTES O IDEOLOGISTES

Contràriament a les anteriors, aquestes desviacions es carac-
teritzen per la sacralització de la ideologia, per un dogmatis-
me curt de mires i antidialèctic que menysprea qualsevol mo-
viment tàctic i que acaba reduint la praxi política a poca cosa 
més que l’autoconsum o l’autocomplaença. Podem destacar-ne:

— El sectarisme grupuscular. És típic de les colles d’amics 
(o de personatges asocials) que s’erigeixen en «comunis-
tes purs» i neguen la categoria de comunista a qualsevol 

model de desenvolupament equilibrat amb el nostre entorn na-
tural.

 — Defensa de la Llengua i la Identitat Nacional: per l’oficia litat 
única del català en tot el territori nacional, per unes indústries 
culturals pròpies i autocentrades, pel reforçament del teixit cul-
tural d’arrel popular arreu dels Països Catalans.
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altre. El sectarisme es caracteritza per promoure sistemà-
ticament escissions i escissions, cadascuna de les quals 
acostuma a resultar, en general, més allunyada de la rea-
litat social, més incapaç d’entendre la necessitat del treball 
de masses i del desenvolupament de projectes tàctics i, 
per tant, més llunyana de qualsevol praxi transformado-
ra. Totes les sigles de grupuscles que acostumen a tenir o 
bé el dígraf «ML» o bé l’afegitó «IV Internacional» en 
són un magnífic exemple.

— L’avantguardisme. Oblida la frase de Lenin que citàvem 
a l’apartat sobre el materialisme militant («L’avantguar-
da només compleix les seves tasques d’avantguarda quan 
sap no aïllar-se de la massa que dirigeix i, per contra, sap 
conduir endavant realment tota la massa») i, prescindint 
de qualsevol anàlisi de les condicions objectives o de les 
tàctiques que cal emprar, s’aventura en projectes que de 
cap manera les masses poden entendre o compartir, la 
qual cosa afavoreix només la repressió i les forces reac-
cionàries. El PCE-i dels anys 70/80 en seria un exemple 
paradigmàtic.

— Les pràctiques marginalitzadores o asocials. Són pròpi-
es d’organitzacions i col·lectius que esperonen la seva 
militància a adoptar formes de vida teòricament exem-
plificant, però que no són res més que conductes sectàri-
es que l’únic que fan és aïllar l’individu i el col·lectiu de 
la societat i, per tant, impedir-ne qualsevol mena d’inci-
dència. Aquestes pràctiques prioritzen una falsa moral 
revolucionària14 per sobre del treball de masses, de la 
implicació en els problemes més punyents de la societat, 
i en els casos més reeixits tan sols aconsegueixen crear 

14. Recordem de nou Lenin: «La nostra moralitat és aquella que serveix 
per destruir l’antiga societat explotadora i per agrupar tots els treballadors 
al voltant del proletariat creador de la nova societat comunista.»
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petits espais d’autoconsum on practicar el culte a la pu-
resa ideològica.

Cal aclarir, però, que en un nombre molt significatiu d’oca-
sions, aquestes desviacions no són fruit pas ni de la casualitat, 
ni de les elucubracions d’una determinada militància, sinó que 
són induïdes per l’Estat a través de la infiltració dels seus 
agents al si dels moviments revolucionaris.

Determinades estructures pseudoassembleàries, així com 
organitzacions formades bàsicament per persones molt joves 
o amb poca formació i experiència, esdevenen autèntics vivers 
on l’aparell repressiu pot inocular infeccions que, un cop es-
campades pel conjunt del moviment, esdevenen mortals. Aquest 
perill és un argument més per defensar l’existència de forts 
centres de direcció estratègica amb capacitat de dissuasió, que 
garanteixin les tasques de seguretat al si del moviment.

Volem acabar aquest opuscle recordant el lema de la 
revista L’Ordine Nuovo, fundada i animada pel comunista 
Antonio Gramsci. Amb els seus Quaderns de la Presó (escrits 
mentre patia tota la fúria repressiva del feixisme que acabaria 
amb la seva vida després d’onze anys de captiveri), Gramsci 
ens mostrà com fins i tot en les condicions més adverses és 
possible trobar espais de lluita, en aquest cas teòrica i ideolò-
gica, amb el desenvolupament de conceptes com la conques-
ta d’hegemonies socials o el paper dels intel·lectuals, entre 
d’altres:

Instruïu-vos, perquè necessitarem tota la nostra intel·ligència; 
emocioneu-vos, perquè necessitarem tot el nostre entusiasme; 
organitzeu-vos, perquè necessitarem tota la nostra força.
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