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LÍNIES  POLÍTIQUES  EN LA 

LLUITA CONTRA L'OFENSIVA 

ESPANYOLISTA 

 

 1. L'1 d'octubre, en 

una gran prova de fer-

mesa i valentia, el po-

ble de Catalunya va 

plantar cara a l'embat 

de l'Estat centralista 

i oligàrquic espanyol i 

va exercitar, de manera 

organitzada, el dret a 

la lliure determinació. 

Van dir que no hi hauria 

ni urnes, ni paperetes, 

ni votació i malgrat la 

repressió d'un estat 

central que va posar de 

manifest la seva pitjor 

cara, es va votar en 

massa. El seu resultat 

va ser clar: victòria 

del SÍ! 

MOBILITZACIÓ I ORGANIT-

ZACIÓ DEL REFERÈNDUM 

2. Els oportunistes, 

per no mullar-se i bus-

cant rèdits electorals, 

van parlar d'una mobi-

lització en abstracte, 
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entesa, segons deien, 

com a substitut de la 

votació. Donaren  per 

fet que el govern cen-

tral aconseguiria, tard 

o d'hora, impedir el re-

ferèndum. Un cop més, 

mostraren llur falta de 

confiança en la capaci-

tat d'enginy del poble 

i llur renúncia a la 

lluita colze a colze amb 

el poble. 

3. Nosaltres, en 

canvi, vam parlar sem-

pre de mobilització po-

pular com a forma de ga-

rantir i organitzar la 

votació. Per això, con-

tribuírem a: organitzar 

el referèndum i parti-

cipar activament en la 

campanya electoral. Vam 

deixar clar que la nos-

tra opció era votar SÍ 

i ens sumàrem: primer a 

la consigna “votarem!”, 

i després al crit, “ja 

hem votat!” No es trac-

tava d'una simple mobi-

lització. Es tractava 

d'organitzar i materia-

litzar un referèndum 

d'autodeterminació! 

ARGUMENTS MISERABLES 

4. Van voler desacre-

ditat el referèndum de 

l'1 d'octubre a Catalu-

nya dient que no tenia 

garanties jurídiques. 

Les garanties hi eren. 

Van ser la fiscalia, la 

policia, el tribunal 

constitucional i la 

guàrdia civil qui les  

rebentaren en major me-

sura. El problema no es-

tava ni en la norma ni 

en l'organització. Va 

estar en la repressió! 

5. Una segona maniobra 

per restar legitimitat 

al referèndum és l'ano-

menada teoria de la "ma-

joria silenciosa", a la 

qual han volgut atri-

buir una representació 

percentual contrària a 

la decisió presa pels 

votants. Aquesta teo-

ria, compartida per 

oportunistes de tota 

mena, és d'una incon-

sistència i irresponsa-

bilitat atroç. Per la 

mateixa regla de tres es 

podrien deslegitimar la 

majoria d'estatuts 

d'autonomia, inclòs el 

vigent a Catalunya, que 

va ser votat per un nom-

bre inferior de perso-

nes de les que van votar 

SI l'1-O! També es po-

drien deslegitimar ca-

dascuna de les revolu-

cions del passat. Per 

contra, els referèndums 

realitzats sota el 
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feixisme quedarien le-

gitimats perquè, excep-

cionalment, van aconse-

guir que l’anomenada 

"majoria silenciosa", 

"abandonés" el silenci 

per dir el que ells vo-

lien que digues.  

QUI ÉS EL POBLE? 

6. Aquesta construcció 

teòrica sobre la repre-

sentativitat de "la ma-

joria silenciosa" va 

acompanyada d'una in-

venció esbiaixada del 

concepte poble. Creure 

que un poble és el 100% 

de la ciutadania cen-

sada, no concorda amb la 

realitat. El poble és 

una munió d’individus 

que s'uneixen per llui-

tar per un objectiu comú 

enfront d'un enemic que 

li impedeix assolir-ho. 

En altres paraules: el 

terme de poble designa 

un cert tipus d'aliança 

de classes en el marc de 

conflictes socials i 

polítics de gran ampli-

tud.  

7. Quan hi ha grans 

mobilitzacions de mas-

ses i prosperen actes 

revolucionaris, una 

part grandiosa de la 

gent resta al marge. 

S’ho mira des de la 

finestra. D'altres es 

passen al bàndol ene-

mic. Així ha succeït en 

totes les revolucions. 

Així va ocórrer en els 

països ocupats pel fei-

xisme durant la Segona 

Guerra Mundial i a Es-

panya a: el 14 d'abril 

del 31, quan la victòria 

del Front Popular, en la 

lluita armada contra 

els colpistes el 36 i en 

l’antifranquisme. 

FORA LES FORCES D'OCU-

PACIÓ! 

8. El referèndum i els 

seus preliminars han 

posat al descobert, da-

vant milions de perso-

nes, el caràcter polí-

tic i repressiu de les 

forces policials i mi-

litars de l'Estat cen-

tralista i oligàrquic 

espanyol. La consigna 

“fora les forces d'ocu-

pació!” ha deixat de ser 

minoritària i avant-

guardista i pren una di-

mensió popular. 

9. Sota el franquisme, 

el paper repressiu dels 

cossos policials i mi-

litars se solia posar de 

manifest reprimint tot 

allò que xocava contra 

la dictadura, fos una 

reunió, una manifes-
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tació, una vaga, etc. 

Aquesta percepció s'ha-

via modificat en els 

darrers anys, on apa-

rentment es respectaven 

els drets de reunió, ma-

nifestació i vaga. Cer-

tament ja havíem assis-

tit a càrregues polici-

als, però només afecta-

ven als sectors més com-

batius i decidits de la 

població o tenien un 

marc geogràfic acotat. 

Ara la repressió s'ha 

amplificat de nou. 

10. Sense negar el ca-

ràcter policial i re-

pressius de tot cos po-

licial, inclosos els 

mossos d'Esquadra, els 

darrers esdeveniments 

han permès veure el pa-

per exclusivament re-

pressiu que retenen les 

forces policials i mi-

litar de l'Estat. Tots 

aquells que pensen que 

els ciutadans necessi-

ten qui els defensi, en 

els dies anteriors al 

referèndum i al mateix 

dia de la seva celebra-

ció, varen comprovar 

quina era el modus ope-

randi de la policia or-

ganitzada sota la demo-

cràcia formal per  l'au-

tonomia catalana i com 

ho feia la policia filla 

de la dictadura i ser-

vidora de l'Estat  es-

panyol. Aquesta dife-

renciació, l'Estat cen-

tral no la pot digerir. 

Per això, vol assolir el 

comandament dels mos-

sos. Per a ells, tots 

els policies han d'ac-

tuar sempre i en tota 

hora com a forces d'o-

cupació. No pararan 

fins a aconseguir-ho! 

11. En resum: sota el 

franquisme, gairebé to-

thom sabia que la poli-

cia estava al servei del 

dictador, de manera que 

cada cop que s'atan-

sava, no n'esperaven 

res de bo. Ara, aquesta 

percepció s'ha recupe-

rat: tothom ha vist que 

la policia, l'exercit i 

la guàrdia civil estan 

al servei de l'Estat 

centralista i oligàr-

quic espanyol! 

EXCEPCIONALITAT O NOR-

MALITAT DESEMMASCARADA? 

12. El comportament po-

licial repressiu de 

l'Estat no és un fet 

puntual. El que s'està 

imposant des de fa temps 

(i no només a Catalunya) 

són tres elements que 

van de la mà: (1) un es-

tat de guerra per-
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manent, (2) un autori-

tarisme postmodern i 

(3) un batalló feixista 

que surt del seu amaga-

tall. 

 1) Hi ha un estat de 

guerra, amb l'excusa de 

la rebel·lió, del ter-

rorisme i la salva-

guarda "de l'ordre 

constitucional", que 

s’expressa més enllà de 

qualsevol regla que el 

molesti, mentre que 

persegueix sense pietat 

a qualsevol que el qües-

tiona. Si ho fa, doncs, 

el defineix com l'ene-

mic. 

2) Hi ha un autorita-

risme postmodern que 

políticament vol apro-

piar-se de l'espai pú-

blic i que expulsa totes 

les formes de resistèn-

cia social. 

3) Hi ha un escamot fei-

xista camuflat darrere 

d'un partit que es fa 

dir democràtic però que 

és capaç de dur a terme 

els actes més brutals 

que hom pot imaginar. 

13. Per això, votant 

hem xocat amb el règim 

del 1978, una herència 

del franquisme. Una ac-

ció col·lectiva tan ha-

bitual com votar, si no 

es fa amb la seva auto-

rització, les seves 

normes reduccionistes i 

les seves campanyes pa-

gades pel capital, en 

aquests temps, consti-

tueix un desafiament 

per a l'Estat. Aquest 

desafiament ens obre 

els ulls i ens fa una 

mica més savis. 

14. Però mai oblidem 

que la lluita de classes 

brolla a través de l'a-

gitació dins del que 

sembla ser homogeni i de 

sobte apareix quelcom 

de caòtic. No sorgeix en 

un despatx, ni en un ga-

binet d'elaboració. En 

les reunions i debats, 

en tot cas, s'analitza 

la lluita de classes i 

es defineixen les es-

tratègies i les tàcti-

ques. Després, tot ple-

gat s'ha de verificar en 

la pràctica quotidiana, 

actuant en el món real, 

i no en les ficcions que 

de vegades construïm al 

nostre imaginari. 

15. Hi ha situacions en 

què la realitat és més 

transparent. Ara, de 

cop i volta, ha arribat 

el temps que permet com-

provar la veracitat o 

falsedat dels arguments 

d'aquells que pretenen 
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defensar la unió for-

çada d'Espanya. Ja no 

cal mirar cap enrere, 

l'any 1714, tot i que 

val la pena rememorar-

lo. No cal, ni tan sols, 

anar a buscar al descon-

tentament més recent. 

Quan es fa una apel·la-

ció sense concessions a 

“la Llei i l’Ordre", de 

sobte, tot es torna clar 

i cada posició queda ben 

definida en el tauler de 

joc. D'aquí que els 

equidistants quedin 

sense coartada. 

16. Arribats a aquest 

punt, d'una manera vis-

ceral, aquells que ro-

mangueren callats saben 

on situar-se i davant 

d'ells apareixen 

aquells qui, de nou, 

s'aixequen de manera 

violenta pel restabli-

ment de l'autoritat i es 

destapa la xusma fei-

xista amagada darrere 

de cada partit del bloc 

del 155 (PP, PSOE i C’s) 

i incrustada en els apa-

rells de l'Estat. Bon 

moment aquest per reme-

morar una frase encu-

nyada a França durant la 

revolució de 1848 que 

deia: la legalitat 

mata! 

REPÚBLICA CATALANA I 

PODER POLÍTIC 

17. Durant els últims 

temps es va alimentar la 

tendència a considerar 

que la simple proclama-

ció de la República ca-

talana significaria la 

culminació del procés 

d'independència i obri-

ria les portes a una nou 

moment en el qual l’Es-

tat espanyol desaparei-

xeria per art de màgia 

del territori. Al 27 

d’octubre vam veure que 

això no era així. 

18. Nosaltres vam salu-

dar la proclamació de la 

república com la con-

firmació de la victòria 

del SÍ en el referèndum, 

autoorganitzat, de 

lliure determinació. 

Però, ja vam advertir 

que el vot ajuda, però 

difícilment pot ser, 

per ell mateix, l’ele-

ment decisiu que permet 

modificar la correlació 

de forces en totes les 

esferes i, menys en-

cara, en el terreny de 

poder. 

19. En períodes revolu-

cionaris, la qüestió 

clau és qui exerceix el 

poder. I això no es ga-

ranteix fent una 
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manifestació de tant en 

tant.  Per aquesta raó, 

nosaltres vam proposar, 

en primer lloc,  la de-

núncia als abusos de les 

forces d’ocupació. Ara 

bé,  parlar de forces 

d'ocupació implica ad-

metre que el territori 

està ocupat per unes 

forces que representen 

un poder extern. Per 

tant, no està sota el 

nostre control. No és el 

poble de Catalunya qui 

té el poder.  

20. L'1 d'octubre va 

haver-hi un control 

precari de les escoles, 

per on la gent va poder 

circular amb certa lli-

bertat, però prestant 

atenció sempre al que 

passava més enllà de la 

porta i això va ser un 

èxit parcial (no final, 

com alguns idealistes 

despistats creien).  

Alhora, l'1-O va posar 

en evidència el límit 

d'aquest control. Un 

cop  enllestida la feina 

vinculada al referèn-

dum, els CDRs van aban-

donar les escoles per 

salvar les urnes i les 

paperetes ja que no hi 

havia possibilitat 

d’exercir el control 

sobre la resta del ter-

ritori. 

21. L’aplicació del 155 

i l’amenaça de declarar 

l’estat de setge van en-

fortir el poder cen-

tral. A la vegada, 

l’enemic va impulsar 

una campanya d’exhibi-

ció de banderes monàr-

quiques, com qui dóna la 

benvinguda a l’ocupació 

o com si la reclames.  

22. Al final, l’estat 

de la qüestió real es 

decideixen en el ter-

reny militar. Això 

costa d'entendre i tam-

poc es tracta de repe-

tir-ho amb un megàfon. 

Però l'avantguarda ho 

ha de saber, d’altra ma-

nera s’autoenganya: no 

parteix de la realitat 

sinó d’un percepció es-

biaixada i interessada 

d’aquesta realitat. 

QUÈ HA FALLAT? 

23. La CUP, en un pri-

mer moment, en fer ba-

lança de les febleses de 

la República. Va posar 

l'accent en el retard en 

la formació d'estructu-

res d'Estat, com si això 

depengués de la bona o 

mala voluntat d'una 

persona. Paradoxalment, 

ERC havia fet el mateix  
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retret a Convergència 

Democràtica de Catalu-

nya en la legislatura 

anterior, després d'ha-

ver-li donat suport des 

de fora del govern. 

Aleshores ja va consi-

derar que aquest retard  

havia estat el gran in-

compliment de la legis-

latura.  

24. No negarem que en 

algunes de les tasques 

previstes s’han quedat 

sense fer. Però el pro-

blema és més complex. 

Cal que sigui abordat 

des de l’arrel. 

25. Una estructura 

d'Estat requereix un 

desenvolupament legis-

latiu, una dotació 

pressupostaria i una 

plantilla de funciona-

ris. L’esquifit Estatut 

d’autonomia ha permès 

construir algunes es-

tructures, tot i les se-

ves limitacions, encara 

que precàries: mossos, 

ensenyament i sanitat, 

en són tres exemples. 

Ara, precisament, el 

155 ens les envaeix. Si 

es perden, per un mal 

resultat electoral, hi 

haurà un retrocés.  

26. Una manera de veure 

la complexitat de les 

estructures d’Estat pot 

ser analitzant alguns 

dels  elements que han 

envoltat el debat enca-

minat a creació d'una 

Seguretat Social cata-

lana. Les propostes que 

es van avançar tenien un 

punt feble: ¿Com acon-

seguir que les empreses 

lliurin les cotitzaci-

ons socials que recap-

ten a la tresoreria de 

la Generalitat en comp-

tes de lliurar-les a la 

tresoreria de la Segu-

retat social espanyola, 

que a més és la que es 

fa càrrec del pagament 

de les pensions? Mai es 

va respondre la pre-

gunta. De fet, això és 

impossible sense un 

sistema repressiu i ju-

dicial propi que casti-

gui els empresaris que 

no lliuren la seva co-

tització. O sigui, 

sense poder.  El pro-

blema de fons, doncs, es 

deriva de la manca de 

capacitat per controlar 

i governar el terri-

tori, acabant amb la in-

tervenció externa. 

Aquest és el conflicte 

a resoldre. 

27. També cal deixar 

clar que s'ha calibrat 

de manera incorrecta la 
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situació internacional. 

Més amunt dèiem que 

l'increment de les po-

lítiques repressives, 

no és merament conjun-

tural. És una aposta de 

la burgesia monopolista 

internacional. Suposar 

que aquesta burgesia i 

llurs estats evitaran 

una escalada repressiva 

és el mateix que esperar  

que les burgesies euro-

pees salvarien als anys 

1936-39 la II República 

o imaginar, un cop aca-

bada la Segona Guerra 

Mundial, que serien les 

democràcies burgeses 

les  que vencerien el 

franquisme. 

28. Tot això ens porta 

a la conclusió que cal 

fugir dels enfocaments 

idealistes perquè ens 

condueixen al fracàs. 

Hem d’oposar-nos a les 

idees que no tenen en 

compte els fets objec-

tius i la complexitat de 

la realitat, o no hi 

concorden, perquè són 

fruit de la imaginació 

o de falsos raonaments. 

29. Cal superar la vi-

sió  d’un sector de la 

burgesia sobiranista 

que només entén la in-

dependència com un 

canvi de legalitats. 

Presenten la indepen-

dència com un trànsit 

entre una situació en la 

que el poder sobre el 

territori l’exerceix 

l’Estat espanyol a una 

altra on Catalunya es 

posa a la disposició 

d’unes “institucions” i 

països europeus, que 

ens reconeixeran gene-

rosament com Estat i ens 

abrigaran evitant les 

malifetes de l’Estat 

espanyol. 

30. L’aspecte positiu 

de l’experiència recent 

és que, de nou, a quedat 

palès que qualsevol in-

tent seriós des d'una 

nació sense estat com la 

nostra encaminat a su-

perar els límits impo-

sats per l'Estat “el 

qual pertany” serà con-

siderat sempre com un 

acte de rebel·lió, més 

enllà de quin sigui el 

règim polític existent. 

Aquesta constatació  és 

una conseqüència di-

recta -i una manifesta-

ció- de l'existència de 

l'opressió nacional.  

REORIENTACIÓ ESTRATÈ-

GICA PER UN COMBAT PER-

LLONGAT 

31. Sempre que hi ha 

una pausa en el camí i 
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es posen de manifest els 

obstacles que abans 

restaven a les tene-

bres, com a conseqüèn-

cia d’una percepció es-

biaixada de la reali-

tat, hi ha perill de 

caure en el derrotisme. 

El derrotisme, un cop 

surten a la superfície 

les dificultats i man-

cances, les exagera i 

proposa: o la rendició, 

o el pacte amb l’enemic, 

o bé un replegament 

claustrofòbic a l’es-

pera de que, per art de 

màgia, la situació si-

gui de nou favorable,  

abandonant el combat. 

32. En aquestes cir-

cumstàncies, urgeix una 

reorientació estratè-

gica. Si no som capaços 

encara de fer-nos amb el 

poder, hem de saber re-

fer la nostra força i no 

perdre les trinxeres on 

érem forts. Una d'a-

questes trinxeres és el 

Parlament. Si la per-

dem, els ocupants mul-

tiplicaran la seva 

força. Ara toca orga-

nitzar-nos sense pausa,  

sabent que al final la 

victòria serà nostra. 

Però serà un combat per-

llongat. 

33. Més amunt parlàvem 

de la importància de 

combatre l’idealisme 

ingenu. No podem pre-

tendre guanyar les ba-

talles saltant-nos les 

barreres de les condi-

cions objectives. Només 

s’aborden les batalles 

que hi ha alguna possi-

bilitat de guanyar-les, 

per remota que sigui. 

Les dificultats objec-

tives, però, no ens po-

den portar al derro-

tisme, a la passivitat 

o a tancar-nos en els 

locals creient-nos que 

tot s’arregla apel·lant 

a la terminologia revo-

lucionaria, fent-nos el 

valent clausurats entre 

quatre parets.  

34. Hem de dur a terme 

la nostra lluita dins 

dels límits imposats 

per les condicions ob-

jectives, certament. 

Però, malgrat acceptar 

aquest límits, sabem 

que es poden lliurar 

grans batalles i gua-

nyar-les. 

35. Una tasca tan gran-

diosa com conquerir i 

consolidar una repú-

blica catalana no es pot 

garantir sense la mobi-

lització de la gent. 

Aquest condicionant 
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indispensable, de fet, 

s’ha tingut clar en els 

darrers anys. La mobi-

lització ha estat el 

principal actiu del 

nostre poble.  Nova-

ment, la mobilització 

popular ha d'aixecar un 

vendaval per escombrar 

l'enemic i crear les 

condicions per superar 

les debilitats que en-

cara s’arrastren. Però 

la mobilització s'ha de  

desplegar per terrenys 

poc explorats encara, 

per compensar la infe-

rioritat de la nostra 

lluita. 

36. Fins ara, el pes de 

la mobilització ha cai-

gut majoritàriament so-

bre l'ANC i l’Òmnium. 

Per això, han detingut 

els seus màxims repre-

sentants: per desarmar-

nos i dispersar-nos. No 

ho han aconseguit i, a 

més, ara disposem de no-

ves eines organitzati-

ves, com els CDRs (Co-

mitès de Defensa de la 

República) que han de 

permetre impulsar for-

mes de mobilització més 

radicals i continuades, 

evitant entrar en el 

terreny de la violència 

ja que és un terreny en 

el qual l’enemic hi té 

superioritat. 

37.  La mobilització no 

serà possible, o no 

fructificarà política-

ment, si no prospera al-

hora una política de 

front unit. 

38. Quan parlem de 

front unit, ens referim 

a una política d'alian-

ces on col·laborin es-

tretament diferents 

forces polítiques, carn 

de presa d'un enemic 

comú. Això no vol dir, 

ni de bon tros, la dis-

solució d'aquestes for-

ces diferents en el si 

d'aquest front. Tampoc 

comporta renunciar a la  

confrontació entre 

elles en aquells camps 

on no hi ha coincidèn-

cia. Es tracta, única-

ment, d’incentivar una 

política d’aliances. I 

les aliances sempre es 

teixeixen entre dife-

rents. 

LA CONTESA ELECTORAL 

39. Amb la convocatòria 

d'eleccions volen tren-

car la majoria parla-

mentària independen-

tista i crear mala maror 

entre aquesta majoria. 
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40. Sense presencia al 

Parlament de Catalunya, 

sense Òmnium i sense 

l'ANC, no haguérem mo-

bilitzat en la magnitud 

que  hem arribat. Si tot 

això se'n va en orris i 

s’instal·la un Parla-

ment en mans de l'unio-

nisme, aleshores serà 

molt més difícil refer 

forces. A contracor-

rent, si el bloc inde-

pendentista amb la seva 

pluralitat treu un bon 

resultat, malgrat no 

obtingui una victòria 

immediata, seguirà la 

partida. Caldrà, ales-

hores, donar una virada 

estratègica a la lluita 

per la República cata-

lana. 

41. Amb la convocatòria 

de les eleccions en dia 

feiner, han volgut 

crear les condicions 

perquè la participació 

sigui alta. El Parla-

ment, en certa mesura, 

estarà legitimat pel 

vot de la gent. Cal evi-

tar que les forces de 

l’independentisme en 

quedin fora. 

42. Un cop fetes les 

eleccions, “el 155 des-

apareix” oficialment, 

tot i que quedarà com 

una amenaça. És 

correcte dir que no hi 

haurà un Parlament re-

pública sinó autonòmic, 

però pot ser de nou un 

Parlament amb una majo-

ria de les forces que 

han proclamat la repú-

blica, el que no voldrà 

dir que la república ja 

s'instauri per el sim-

ple fet d'anomenar-la. 

Només hi haurà Repú-

blica si es té el poder. 

Això implica que no es 

pot construir la Repú-

blica Catalana amb un 

lliri a la mà ni amb su-

posades jugades "mes-

tre". 

UNITAT PROLETÀRIA 

43. L'ofensiva de l'Es-

tat és global. Anuncia 

més centralització, 

també vers les altres 

autonomies i vers els 

ajuntaments; més auste-

ritat vers al conjunt de 

les classes treballado-

res i més repressió vers 

tots els moviments so-

cials i sindicals, no 

solament a Catalunya 

sinó a tot l'Estat es-

panyol. Caldrà una es-

tratègia adequada a 

aquesta conjuntura. No 

podem abandonar cap 

trinxera. 
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44. Aquí és on cal te-

nir clar l’altra cara de 

la moneda: elaborar una 

política d’aliances amb 

la intenció tangible de 

crear un front comú té 

certament el risc de 

deixar a la classe 

obrera a remolc de la 

burgesia sobiranista. 

Per això, l’hem d’acom-

panyar d'un política 

proletària de front 

únic. L'enfortiment de 

la classe obrera, de la 

seva unitat i de l'in-

crement de llur comba-

tivitat ha de ser la 

base operant d’aquesta 

estratègia prolongada 

que nosaltres proposem. 
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L'ENGANYIFA DE LA "SOLUCIÓ" 

CANADENCA 

 
A hores d'ara hi ha qui 

està pensant amb "la so-

lució canadenca", d'ara 

fa 30 anys. Aleshores es 

va obrir al Canadà un 

procés de reforma cons-

titucional, amb prome-

ses d'anar tractant els 

drets de "les regions 

autònomes": canviar el 

sistema electoral i, 

fins i tot, reformar el 

sistema bicameral. La 

campanya va anar de la 

mà d'un referèndum 

pactat, on al final, 

gràcies a la pastanaga 

de les promeses genèri-

ques, de manera ajus-

tada va guanyar el no. 

Aquesta victòria unio-

nista va permetre al go-

vern d'Ottawa desacti-

var la qüestió del Que-

bec i després, un cop 

desactivada, va dur a 

terme un període de 

menyspreu dels drets 

nacionals dels quebe-

quesos, sense respectar 
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les promeses que s’ha-

vien fet. 

La lògica de la jugada 

busca escindir de les 

forces nítidament inde-

pendentistes a aquells 

que provisionalment es-

tarien per el SÍ a la 

independència, enfuris-

mats per la repressió i 

farts de les polítiques 

reaccionàries. Tot ple-

gat permetria debilitar 

el seu potencial, dei-

xant aïllats als inde-

pendentistes més conse-

qüents. 

No obstant això, la 

qüestió no és del tot 

viable. Rajoy lidera un 

govern minoritari. S'ha 

dirigit a la dreta i, 

inclús, a l'extrema 

dreta, en el transcurs 

d'aquesta crisi. Fins i 

tot han jugat la carta 

del rei com a encarnació 

de la nació i justifi-

cador de la reacció. 

D’una banda, aquest ti-

pus de pla polític xoca 

amb el sistema espanyol 

de partits i amb la ma-

nera de regir l'Estat. 

D'altra banda, ara ens 

trobem en plena reces-

sió i amb un Estat cen-

tral en fallida, mentre 

que en el cas del Quebec 

es trobaven a l'inici de 

l'ofensiva neoliberal. 

No podem oblidar mai 

que, per molt acordat 

que sigues un referèn-

dum, sempre pot ser por-

tat per algú al Tribunal 

constitucional (com hi 

van portar l'Estatut 

d'autonomia) i ja co-

neixem la resposta. Ja 

que s'ha consolidat 

doctrina. Pel que fa a 

una reforma prèvia de la 

Constitució, cal fer un 

aclariment: atès que 

afectaria el títol pre-

liminar de la CE (arts. 

1 i 2) estaríem en el 

supòsit de l’aplicació 

de l'art. 168. Ergo, la 

reforma, en aquesta di-

recció, fora impossible 

la seva realització ja 

que difícilment els 

partits avaladors del 

centralisme obtindrien 

una presència parlamen-

tària inferior al 25%. 

Seria important que 

tots plegats veiéssim 

els perills que la ma-

niobra "centrista i 

equidistant" encarna i 

les dificultats que ara 

hi ha per ferla prospe-

rar. El camí ha de ser 

un altre.   
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EL FALS FRONT COMÚ DELS 

COMUNS

 
 

L'Alcaldessa de Barce-

lona Ada Colau ha dit 

que cal crear "un front 

comú per alliberar els 

presos polítics"(bé, ha 

dit dels presos, l'afe-

gitó "polítics", no 

l'ha pronunciat, no fos 

que algun "comú" es mo-

lestes). 

El que importa és saber 

quines són les mesures 

concretes que s'articu-

larien per crear aquest 

front. Però, abans cal 

respondre a algunes 

preguntes: 

Poden les autoritats de 

la ciutat de Barcelona 

cridar a una vaga 

general per impulsar la 

lluita? Ho faran “els 

Comuns” sense cap tipus 

de vacil·lació i posant 

tota la llenya al foc? 

Pensen trencar totes 

les relacions amb l'es-

tat espanyol fins que 

els presos polítics 

quedin en llibertat? 

La Colau ha intentat 

mantenir una posició 

equidistant, contra la 

imposició de l'article 

155 i a la vegada, con-

tra la declaració imme-

diata de la República. 

Si la posició té una 

possible concreció po-

lítica a tot Espanya 
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(com a vegades es diu 

que té), aleshores cal-

drà activar la solida-

ritat d'altres alcaldes 

i municipis fora de Ca-

talunya. Es farà? 

Aquestes són algunes de 

les grans qüestions de 

la línia política i de 

l'estratègia que han 

d'aclarir públicament 

les diferents forces en 

presència. 

No obstant això, la clau 

de tot plegat és veure 

com la gent pot impli-

car-se en el curs dels 

esdeveniments. Un fet 

determinant serà les 

eleccions autonòmiques 

on s’esclariran posici-

ons ara desconcertants. 

Ara bé, no podem escin-

dir la qüestió dels pre-

sos polítics i de la 

lluita per les lliber-

tats nacionals de Cata-

lunya. 

Per aquesta raó, la gran 

qüestió és deixar clar 

si s'està o no a favor 

d'un front unit (lo que 

no significa formar una 

coalició electoral). 

Per formular aquest 

front unit els tres 

grans objectius a cen-

trar en la campanya hau-

rien de ser: (1) lliber-

tat pels presos polí-

tics. (2) república i 

(3) obertura d'un pro-

cés (no d’una agenda, 

com ara alguns diuen) 

constituent. 

En cas contrari, esta-

ríem únicament davant 

d'una maniobra per cap-

tar vots amb la preten-

sió de no quedar-se al 

marge de l'actual mobi-

lització al carrer, re-

baixar, alhora, el seu 

llistó reivindicatiu i 

accentuar la deriva cap 

a la dreta. 
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QUÈ DIANTRES ÉS LA BRETXA SOCIAL 

DE LA QUAL TANT ENS PARLEN? 

 

Durant els darrers me-

sos hem sentit parlar 

molt, fent referència a 

Catalunya, del concepte 

"bretxa social". De 

fet, ho va començar a 

difondre a arreu d’Es-

panya la dreta més ex-

trema i Jose María Az-

nar, d’una manera molt 

particular, quan pro-

nosticava que l’inde-

pendentisme portaria 

una divisió difícil de 

superar. 

Darrerament aquest con-

cepte, utilitzat cada 

dia pels mitjans de 

comunicació, ha fet fo-

rat en gent d'esquer-

res. Han arribat a con-

siderar que la realit-

zació de manifestacions 

independentistes, per 

una banda, i de manifes-

tacions reclamant la 

unitat d'Espanya, per 

l'altra, amb les seves 

banderes i consignes 

corresponents, serien 

l'evidència que la 

bretxa ja s'ha produït. 

Les cassolades de dis-

tint signe i les bande-

res "confrontades" en 

les balconades dels 
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nostres pobles i ciu-

tats serien altres 

constatacions d'aquesta 

bretxa. 

El terme "bretxa so-

cial" es va començar a 

emprar, en l'àmbit ge-

neral, d'una manera 

molt diferent de la que 

ara s'utilitza quan es 

vol embrutar la lluita 

d'alliberament nacional 

a Catalunya i fer-la 

responsable de no se sap 

quantes desgràcies. 

Inicialment volia asse-

nyalar una situació ex-

trema en les diferèn-

cies socials, sense fer 

cap referència a lluita 

de classes, ja que no és 

un concepte desenvolu-

pat des del marxisme. El 

mot bretxa (o fractura) 

evoca, no solament di-

ferència social ex-

trema, sinó a una rup-

tura, a un trencament. 

Aleshores, en un cantó 

queden els inclosos i a 

l'altra els exclosos. 

Per tant, en comptes de 

parlar de classes en 

lluita, els teòrics de 

"la bretxa social", es 

queixen dels status que 

consideren crítics i 

demanen que s'evitin. 

Si, per exemple, funci-

ona l’anomenat ascensor 

social, aleshores veuen 

un bon mecanisme en 

marxa que impedeix ar-

ribar a la bretxa i ja 

podem sentir-nos tots 

inclosos ja que pensem 

que el sistema ens ofe-

reix la possibilitat de 

millorar. En aquestes 

condicions, diuen, el 

sistema funciona bé. Si 

no rutlla l'ascensor 

social i una part de la 

població no troba una 

feina amb un salari 

digne, aleshores hi ha 

inseguretat econòmica, 

incertes en el futur i 

això pot animar als dis-

turbis, especialment en 

els suburbis on la po-

blació està exclosa. 

Així i tot, la situació 

encara es pot perxejar 

amb polítiques públi-

ques per atenuar la des-

gràcia "dels que no se-

gueixen" i garantir que 

amb aquestes polítiques 

no se sentin exclosos. 

Una analogia d'aquest 

concepte l'hem trobat 

darrerament en l'anome-

nada "bretxa digital", 

que donaria lloc a dos 

grups socials dife-ren-

ciats: un seria el que 

té accés a internet i 
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l'altra el que no en té 

i queda exclòs dels 

avantatges que se'n de-

riven. És evident que 

aquesta analogia és 

anecdòtica i cal pren-

dre-la únicament com un 

exemple per il·lustrar 

el que estem dient. 

Com es pot veure, res 

d'això té relació amb la 

pluralitat política o 

amb les diferents con-

cepcions que la pobla-

ció pot tenir sobre un 

tema concret, com ara és 

a casa nostra, la qües-

tió nacional. La plura-

litat política i, fins 

i tot, el mateix con-

cepte de PARTIT indica 

que una part de la ciu-

tadania s'organitza de 

manera separada de la 

resta per fer realitat 

un projecte polític que 

una altra part no com-

parteix. En canvi, la 

bretxa social vindria 

donada pel tipus de 

desenvolupament econò-

mic i pel marc de rela-

cions socials exis-

tents. Això no és inde-

pendent de l’aplicació 

dels programes polí-

tics, però sí que cal 

tenir clar la particu-

laritat del fenomen. 

Els marxistes no acos-

tumem a emprar aquest 

tipus de terminologia. 

Per nosaltres les dife-

rències socials són de-

gudes a la posició de 

classe que els indivi-

dus ocupen en un sistema 

determinat de relacions 

socials de producció. 

Considerem que entre 

aquestes classes hi ha 

una lluita que, tard o 

d'hora, acaba sent ir-

reconciliable. Apuntem 

també que cal tenir clar 

què vol dir això d'ir-

reconciliables. 

És una llàstima, doncs, 

que gent que es diu mar-

xista empri aquesta 

terminologia, per fer 

referencia a les dis-

tintes percepcions so-

bre la qüestió nacional 

que hi ha a la població 

i que en moments crítics 

emergeixen. 

Més llastimós és encara 

que els que afirmaven fa 

4 dies que la qüestió 

nacional és una enga-

nyifa de la burgesia per 

amagar les malifetes 

socials del capita-

lisme, ara diguin que la 

qüestió nacional crea 

fractura social, enco-

brint que és el 
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capitalisme qui crea 

aquest tipus de frac-

tura. 

En algun cas, els mar-

xistes podem fer nostra 

aquesta terminologia i 

fer-la compatible amb 

l'anàlisi de classes? 

Sí que podem, per exem-

ple, en assenyalar si-

tuacions extremes on al 

problema de l'explota-

ció s'agrega l'exclu-

sió. Marx, en tot cas, 

per referir-se a aques-

tes, va utilitzar el 

concepte "pauperitza-

ció". Aquestes situaci-

ons s'han de saber ana-

litzar acuradament i 

han de ser ben governa-

des pels partits prole-

taris. S’ha d’evitar 

caure en l'error d'ig-

norar-les o de conside-

rar que els explotats 

són, únicament, els ex-

closos, mentre que la 

resta de les classes 

treballadores formen 

part de les anomenades 

"classes mitjanes". La 

lluita contra l'exclu-

sió, en tot cas, ens 

obliga a analitzar, es-

coltar i dialogar, per 

eludir enfrontaments 

entre uns oprimits i uns 

altres. Ens obliga a 

construir un projecte 

polític que tingui com 

a columna vertebral, la 

unitat i la solidari-

tat. 
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UN PARTIT PROLETARI 

CATALÀ 

Joan Comorera 

 
La teoria ha de viure en 

els fets i els fets han 

d'estar amarats de teo-

ria. Sense una teoria 

revolucionària justa, 

la classe obrera és víc-

tima dels aventurers i 

dels histèrics. Malmena 

les seves forces i a 

cada exaltació segueix 

l'aplanament que permet 

a la burgesia accentuar 

el seu domini i explo-

tació. Sense una pràc-

tica conseqüent, però, 

la millor, la més justa 

de les teories revolu-

cionàries degenera en 

intel·lectualista; la 

classe obrera és immo-

bilitzada o dividida 

pel bizantinisme ei-

xorc. 

Si Lenin i Stalin ha-

guessin només teorit-

zat, no s'haurien pro-

duït els dos fets més 

transcendentals de la 

història humana: la Re-

volució Socialista 

d'Octubre i la cons-

trucció de la Unió de 

Repúbliques Socialistes 

Soviètiques. (...) 
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La classe obrera de Ca-

talunya ha, doncs, 

d'assimilar la teoria i 

la pràctica de Marx i 

Engels, de Lenin i Sta-

lin. 

Abans de la guerra, la 

classe obrera de Cata-

lunya era en la pràc-

tica, revolucionaria. 

En la història del mo-

viment obrer internaci-

onal, Catalunya és ho-

norada. A Barcelona 

s'organitzaren els pri-

mers Sindicats d'Espa-

nya i a Catalunya es-

clata la primera vaga 

general el segle pas-

sat. 

Si la classe obrera de 

Catalunya s'ha distin-

git per la seva comba-

tivitat, també s'ha 

distingit per la manca 

de perspectiva i per les 

caigudes verticals de 

depressió  i de repres-

sió. Catalunya ha es-

tat, doncs, un exemple 

clàssic de pràctica 

sense teoria. Car el 

lerrouxisme no va ser 

una teoria, sinó una in-

fame provocació poli-

cial. Tampoc va ser una  

teoria l’embolic filo-

sòfic-metafísic-lite-

rari de l'anarquisme, 

de l'anarco-

sindicalisme, del comu-

nisme llibertari i del 

faisme. 

Amb la primera, va so-

frir l'experiència ne-

gativa i tràgica del 

1909. Amb els segons va 

perdre les oportunitats 

històriques del 1917 al 

1925 i de 1930 a juliol 

del 1936. La política 

castellanitzant del 

primer, i la política 

castellanitzada dels 

segons, disfressada 

d'apoliticisme, d'anti-

politicisme, tenien un 

denominador comú: la 

negació de Catalunya, 

del fet nacional ca-

talà. La classe obrera 

de Catalunya dirigida 

per viaranys de reacció 

i d'aventura, va ser 

sempre, delmada i tren-

cada en carrerons sense 

sortida. No coneixia i, 

en certs moments, refu-

tava d'admetre aquesta 

variant essencial: que 

essent la classe obrera 

columna vertebral de la 

nació havia i ha de ser-

ne la classe dirigent. 

(...) 

En la situació actual, 

la teoria i la pràctica 

de Marx i Engels, de Le-

nin i Stalin ens 
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conduiran a la victò-

ria, perquè ens perme-

ten establir i seguir 

les línies generals de 

l'acció decisiva. 

Tenim davant nostre, 

una qüestió prèvia, el 

règim franquista, i la 

perspectiva del post-

franquisme. 

Per a acabar amb el 

franquisme ens poden 

unir, ens devem unir amb 

tots els que vulguin 

combatre'l. La fi del 

franquisme, però, no és 

un acabament, sinó el 

començament de quelcom 

superior en substància 

i en estructura. 

La classe obrera de Ca-

talunya, columna verte-

bral de la nació, ha de 

tenir, doncs, una polí-

tica nacional pròpia.  
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EL 150 ANIVERSARI DE LA 

PUBLICACIÓ D’EL CAPITAL 

DE MARX 

 

El 14 de setembre es va 

celebrar el 150 aniver-

sari de la publicació 

del 1r volum d’El Capi-

tal de Karl Marx. El 

llibre detecta les 

lleis del moviment de la 

societat capitalista. 

La mercaderia 

El capital s'inicia amb 

l’explicació de merca-

deria. Aparentment les 

mercaderies només són 

béns i serveis que es 

venen. Però a Marx li 

interessa, principal-

ment, posar al desco-

bert les relacions so-

cials i els conflictes 

que s'amaguen darrere 

la seva producció i dis-

tribució. 

Les mercaderies tenen 

dos tipus de valor: ús 

i de canvi. El d'ús, ex-

pressa la seva utili-

tat. Però aquesta 
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utilitat no és una pro-

pietat acotada a les 

mercaderies. La  tenen 

(o volen tenir-la) tots  

els productes del tre-

ball humà, siguin o no 

produïts del mode capi-

talista. Per contra, la 

mercaderia té un valor 

específicament capita-

lista, anomenat comuna-

ment valor de canvi, que 

s'expressa en el mercat 

a través del preu.  

Per tant, podem identi-

ficar la producció mer-

cantil com una mena 

d'entrellaçament de dos 

processos, un d'ells de 

tipus transhistòric, 

com a productor de va-

lors d'ús i un altre es-

pecíficament capita-

lista, en produir els 

valors d'ús amb la fi-

nalitat  què esdevin-

guin valors de canvi.  

¿D'on prové aquest va-

lor de la mercaderia, 

típicament capitalista?  

Marx diu que l'hem de 

buscar en la despesa de 

treball humà en la seva 

producció. Aquesta des-

pesa no és estàtica. La 

tecnologia canvia i el 

temps de treball neces-

sari, també. Per això, 

Marx senyal que el valor 

de la mercaderia es de-

riva del treball soci-

alment necessari en 

cada moment. 

La polarització de la 

mercaderia, com a valor 

d’ús i valor de canvi, 

ens afecta de ple com a 

treballadors: tenim la 

capacitat de produir 

valors d’ús (coses 

útils), però, sota el 

capitalisme, l'empre-

sari només ens con-

tracta si també podem 

crear valors de canvi 

que el mercat absor-

beix. Les nostres acti-

vitats productives gi-

ren al voltant d’aques-

tes dues cares de la mo-

neda: per una banda, re-

alitzem un treball con-

cret (que produeix béns 

i serveis útils i par-

ticulars). Per l’altra, 

realitzem un treball 

abstracte que engendra 

valors de canvi. Les em-

preses només ens con-

tractaran si podem 

crear ambdós. Per exem-

ple, sabem que produint  

medicines es salven vi-

des (valor d’ús), però 

les farmacèutiques no 

ens contractaran per 

produir-les a menys que 

les puguin vendre (va-

lor de canvi). 
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El capital 

Marx defineix el capi-

tal com un valor en ex-

pansió. Els diners ac-

tuen com a capital només 

quan s’utilitzen per 

generar més diners, o  

més ben dit, quan s'em-

pren en la producció de 

plusvalor. Aquesta ex-

plicació de la natura-

lesa del capital ens 

obliga a distingir les 

diverses formes que el 

capital pot prendre, ja 

sigui com a capital co-

mercial, capital a 

préstec o capital pro-

ductiu. Totes aquestes 

tres  formes, permeten 

l’eixamplament del ca-

pital.  La primera ho fa  

mitjançant la compra de 

mercaderies ja produï-

des, que es venen per 

més diners dels que el 

comerciant ha pagat per 

elles. La segona, ho fa 

traficant directament 

amb diners: els presta 

i a canvi reclama que es 

retorni una quantia ma-

jor de la prestada ja 

que  carrega interes-

sos. Ambdues formes 

apareixen històrica-

ment, abans que el ca-

pital productiu. Marx 

organitza llur exposi-

ció del capital 

invertint el seu ordre 

d'aparició històrica. 

Deixà l’estudi del ca-

pital comercial i del 

capital a préstec, per 

el llibre tercer, on 

també analitza la renda 

de la terra. Això permet 

estudiar el capitalisme 

en abstracte i en la 

seva forma pura, sense 

quedar-se en l’esfera 

de la circulació mer-

cantil (compra i 

venda). Concedeix també 

penetrar en l’esfera de 

la producció ja que, com 

hem vist, és el treball 

el que, en produir la 

mercaderia, genera va-

lor i, com veurem, és 

aleshores quan s’extreu 

el plusvalor.  

Marx té una visió amplia 

del capital productiu. 

És aquell que produeix 

plusvalor a través de la 

producció de mercade-

ries. No inclou, sola-

ment, allò que popular-

ment anomenem capital 

industrial, sinó també 

el transport,  la pres-

tació de serveis i totes 

les altres activitats 

productores de mercade-

ries.  

Per tant, els productes 

comprats pel capita-

lista que organitza la 
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producció de mercade-

ries han de tenir la 

propietat de generar 

una quantia de valor su-

perior al dispendi su-

portat en la seva adqui-

sició. En altres parau-

les: perquè hi hagi in-

crement de valor, al-

menys una de les merca-

deries emprades en la 

producció ha d’aportar 

més temps de treball 

(valor) del que ha cos-

tat produir-la. Per 

tant, la seva venta en-

riqueix al capitalista.  

Marx posa al descobert 

que aquesta mercaderia 

tan particular és la que 

ell anomena força de 

treball. O sigui, la ca-

pacitat de treball de 

l’obrer de la qual el 

capitalista s’apropia i 

empra en el procés de 

producció de mercade-

ries. 

Treball viu i mort 

El procés de treball té 

tres elements: els tre-

balladors, les seves 

eines i el material so-

bre el qual treballen. 

El treball humà és l'e-

lement actiu. Els ob-

jectes a transformar i 

les eines emprades per 

aquesta transformació 

són els mitjans de pro-

ducció, que tenen un pa-

per passiu. 

El capitalista exerceix 

el domini sobre el tre-

ball contractat gracies 

a la possessió d’aquets 

mitjans de producció. 

El treballador els posa 

en funcionament i fa el 

que el capitalista li 

mana. 

Però aquest mitjans de 

producció han estat 

prèviament produïts  

perquè per fabricar ma-

quinària es necessita 

treball. També se’n ne-

cessita per mantenir-la 

en funcionament. Quel-

com similar passa amb 

els edificis, amb les 

matèries primeres i au-

xiliars. 

Els mitjans de produc-

ció transfereixen el 

seu valor a la mercade-

ria a mesura que perden 

el seu propi valor de 

canvi. A voltes ho fan 

ràpidament, com en el 

cas de les matèries pri-

meres que es consumei-

xen d’una vegada. D’al-

tres ho fan durant un 

període  prolongat, com 

és el cas de les màqui-

nes que poden produir 

durant una colla 
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d’anys, però que poc a 

poc es van erosionant.  

Per tant, quan es parla  

del treball com a "cre-

ador" de nou valor la-

boral és per referir-se 

al treball  productor de 

mercaderies en el con-

text capitalista. O si-

gui, es fa per referir-

se al treball viu que 

posa en funcionament al 

treball mort. Una part 

d’aquest treball viu 

permet reproduir el va-

lor de la força de tre-

ball. L’altre, aporta 

el plus valor que 

s’apropia el capital. 

Plus valor absolut i 

relatiu 

L'extracció de plusva-

lor és la motivació eco-

nòmica bàsica del capi-

tal. Com més gran es 

aquest plusvalor, més 

s’incrementa el capi-

tal. 

El temps de treball que 

l’obrer posa a disposi-

ció del capitalista es 

divideix en dues parts. 

La primera part corres-

pon a la recuperació del 

valor de la força de 

treball (treball neces-

sari). La segona, al 

treball no pagat, que 

dóna lloc al plusvalor. 

Una manera d’incremen-

tar el plusvalor és 

allargant la jornada de 

treball (incrementant 

el temps de treball no 

pagat). Marx l’anomena 

plusvalor absolut.  

Per contra, l'extracció 

de la plusvalor rela-

tiva se centra en la re-

ducció del temps de tre-

ball necessari. Gràcies 

a aquesta disminució, 

creix la proporció de 

temps de treball no pa-

gat. Aquesta segona 

forma de plusvalor va 

associada als incre-

ments de productivitat.  

En un supòsit d’incre-

ment de plusvàlua rela-

tiva,  el treballador 

pot comprar, amb el seu 

salari, els mateixos  

béns necessaris per a la 

seva reproducció que 

adquiria abans i la seva 

jornada de treball se-

gueix sent la mateixa 

d’abans. Malgrat això, 

el capital creix més que 

abans. El miracle ve 

d’un progrés en les con-

dicions tècniques en la 

producció de les merca-

deries que consumeix 

l’obrer, incloent-hi 

les millores en els mit-

jans de producció 
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emprats en la producció 

d’aquestes mercaderies.  

D'aquesta manera, el 

temps de treball neces-

sari (per a la producció 

de les mercaderies des-

tinades a la classe 

obrera) disminueix, 

mentre que el valor d'ús 

d’aquestes mercaderies 

és el mateix.  En altres 

paraules: es donen les 

condicions perquè una 

part major del temps de 

treball global es pugui 

destinar a produir mit-

jans de producció i mer-

caderies de luxe, des-

tinades als poderosos. 

Al cap i a la fi, es 

tracta d'un cas subtil 

d'extracció de plusva-

lor. Els treballadors 

poden mantenir el seu 

nivell de consum mal-

grat l'augment de l'ex-

plotació. 

 

Capitalisme i desenvo-

lupament tècnic 

El capitalisme ha 

desenvolupat la ciència 

i la tecnologia a uns 

nivells extraordinaris; 

però en lloc d'augmen-

tar el temps d'oci de la 

classe obrera, aquest 

canvis augmenten llur 

situació de submissió. 

La ironia, diu Marx, és 

que els mateixos que 

prediquen sobre la 

"llibertat" i la "indi-

vidualitat"  són els 

que, dins dels procés 

productiu capitalista, 

exigeixen el contrari: 

organització, autoritat 

i cooperació. El canvi 

tecnològic i organitza-

tiu enforteix llur po-

sició de domini. 

Els defensors del 

lliure mercat -els que 

s'oposen amb passió a 

qualsevol intent de 

planificació- són, al 

mateix temps, els par-

tidaris més entusiastes 

d'un pla de producció 

dins de l'empresa, que 

tothom ha de seguir 

sense piular. Com sem-

pre, doncs, veiem la hi-

pocresia absoluta dels 

burgesos, les lliber-

tats i els "drets" dels 
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quals són només lliber-

tats i drets per a ells. 

La llibertat dels capi-

talistes és la lliber-

tat d'explotar el tre-

ball dels altres. Tots 

els altres han d'accep-

tar la seva submissió a 

les necessitats del ca-

pital. 

El salari 

En comparació amb modes 

de producció anteriors, 

el capitalisme té una 

gran capacitat per en-

cobrir l’explotació. 

Sota l'esclavitud l'ex-

plotació del treball 

era visible i evident; 

sota el feudalisme, el 

propietari s’apropiava  

d’una porció del fruit 

del treball del serf i 

això era obvi. Sota el 

capitalisme, per con-

tra, els salaris s'es-

tableixen en un mercat 

de treball aparentment 

just. El salari crea la 

falsa aparença que es 

paga tota la feina que 

l'obrer realitza, en-

sutjant l'explotació. 

Marx posa al descobert 

com el valor o preu de 

la força de treball es 

transfiguren en forma 

de salari. Però aquesta 

salari, tingui la forma 

que tingui, és un 

pagament que l’empre-

sari fa al treballador, 

per apropiar-se del 

plusvalor.  

L’acumulació de capital 

El capital ha d’actuar  

com a capital contínua-

ment, generant sempre 

valor i plus valor. Això 

l’obliga a garantir la 

seva reproducció. 

Marx defineix el capi-

tal com una relació so-

cial d’explotació. És 

aquesta relació la que 

s’ha de reproduir. 

Paradoxalment, sota el 

mode de producció capi-

talista, alhora que es 

reprodueix  la relació 

de producció capita-

lista es crea i s’enfor-

teix el domini del ca-

pital sobre el treball, 

el capital desplega els 

seus tentacles per tot 

els indrets del mon i 

creixen les diferències 

socials.  

Ja sabem que el capital 

genera contínuament un 

nou valor que associa 

plusvalor. Aquest plus-

valor s’acostuma a re-

invertir, en part o en 

la seva totalitat, en la 

producció, és a dir, el 

plusvalor es converteix 



 

 
33 

en nou capital. En al-

tres paraules, el capi-

talista, no solament 

assegura la reproducció 

del seus mitjans de pro-

ducció i la possibili-

tat de viure còmodament  

mercès al treball dels 

altres, sinó que rein-

verteix els guanys i ad-

quireix més mitjans de 

producció del que tenia 

abans. Això dóna lloc al 

procés d’acumulació de 

capital. La reinversió 

del plus valor, doncs, 

és la força motriu del 

creixement del capital 

i la manera d’eixamplar 

el seu domini. 

Aquest fet sovint es re-

flecteix, de manera es-

biaixada, en les expli-

cacions de l’economia 

convencional i en els 

discursos dels polítics 

al servei del sistema. 

Parlen del "creixement" 

com si fos un esperit 

que es pogués activar i 

desactivar a voluntat. 

En realitat, el creixe-

ment dins del capita-

lisme sempre estarà li-

mitat per els objectius 

del capital (l’obtenció 

de plusvalor). 

Quan no hi ha possibi-

litats de guany, la in-

versió en capital 

productiu s'atura; i 

quan la inversió s'a-

tura, el creixement cau 

i el capital cerca dre-

çares, que tard o d’hora 

acaben embrollant la 

troca. En aquests 

punts, la força motriu 

del benefici es conver-

teix en una barrera pel 

desenvolupament; l'eco-

nomia i la societat 

s'enfonsen en una 

crisi. Milions de per-

sones de sobte passen a 

incorporar-se a l’exer-

cit de reserva indus-

trial, a les files de 

l’atur. Les crisis eco-

nòmiques, per tant, no 

són el resultat d'en-

ganys, corrupcions o 

polítics malignes. Són 

entrebancs que el propi 

capital crea de manera 

involuntària, a resul-

tes del seu funciona-

ment general anàrquic.   

L'acumulació brota de 

la dinàmica de les lleis 

i de la lògica del ca-

pitalisme. De fet, la 

reinversió d’una part o 

de la totalitat del 

plusvalor no acostumen 

a ser decisions que el 

capitalista pot prendre 

lliurament, sinó que 

acaben sent per neces-

sitat sistèmica.  
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El procés d'acumulació 

es dona dins d’una doble 

dinàmica: d'una banda  

hi ha la competència;  

de l'altra, la concen-

tració de riquesa en 

mans del capital.  

La competència entre 

diferents capitals 

obliga als capitalistes 

a assolir economies 

d'escala i intentar ser 

punters en tecnologia i 

innovació, per tal 

d'augmentar la produc-

tivitat, reduir costos 

i ser més pinxos que els 

altres. Això inclou re-

alitzar fusions i ad-

quisicions a través de 

les quals les grans em-

preses arraconen als 

seus competidors; s'ex-

pandeixen i acollen als 

proveïdors, subsumint-

los en la cadena de pro-

ducció que aquestes 

grans empreses contro-

len. Aquesta centralit-

zació, al seu torn, crea 

noves i poderoses pa-

lanques d'acumulació. 

La relació social capi-

talista, que en l’es-

fera de la circulació  

comença com un inter-

canvi aparentment just 

entre el capitalista i 

el treballador, permet 

que el primer s'apropi 

d'un superàvit que des-

prés reinverteix. 

La concentració de ri-

quesa en mans d'uns pocs 

no és una anomalia del 

neoliberalisme,  com  

suggereixen els refor-

mistes, sinó que és una 

part orgànica del propi 

sistema capitalista. La 

desigualtat és el símp-

toma. El capitalisme és 

la veritable malaltia. 

Karl Marx demostra que 

el capitalisme és un 

mode de producció cien-

tíficament injust i 

contradictori, on l'a-

tur i la subocupació 

existeixen al costat 

del treball excessiu; 

on empitjoren les con-

dicions de vida mentre 

avança la tecnologia; 

on el temps d'oci es re-

dueix i on les nostres 

vides giren al voltant 

dels designis del capi-

tal. 

Els capitalistes, diu 

Marx, són desposseï-

dors, els treballadors  

desposseïts. La revolu-

ció proletària ha de 

consistir en la despos-

sessió dels desposseï-

dors per part dels des-

posseïts. 

     A.P.S. 
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El Crida Comunista de 

febrer es va dedicar ín-

tegrament a la revolu-

ció socialista d’octu-

bre. Completem la re-

flexió recomanant un 

llibre  traduït al ca-

talà: Deu dies que tras-

balsaren el mon, de John 

Reed. 

El llibre, a més de ser 

un relat diari dels dies 

culminats de la 

revlució, té el mèrit 

d’haver servit com a 

guia de l'impressionant 

i monumental obra cine-

matogràfica,   octubre 

de Sergei Eistenstein. 

Aquets 10 dies d'octu-

bre va sintetitzar els 

moments on els bolxe-

vics encarnen l'esperit 

de les masses russes que 

havien enderrocat al 

tsar el Febrer però 

s'havia quedat comple-

tament desil·lusionades 

amb un govern provisio-

nal que incapaç d’aca-

bar amb la guerra i ga-

rantir la llibertat i 

l’alimentació de la po-

blació. 

Reed va una narració 

d’uns fets que  observa 

presencialment, on es 

mostren les dificultats 

que sempre té una estra-

tègia revolucionaria 

per prosperar i l’audà-

cia que cal tenir si no 

vol ser derrotada per 

les adversitat.
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