
     Lluita de classes i qüestió nacional a Catalunya
I. Elements d'anàlisi sobre la situació actual

Ha transcorregut gairebé un any des de celebració de la consulta del 9-N i la lluita de classes, tant a nivell  
nacional com internacional, ha experimentat importants viratges que no poden obviar-se, i més tractant de la 
qüestió nacional catalana. Per molt que enutgi, i fins i tot frustri, als pràctics i economicistes del moviment 
comunista, la lluita política de classes fa dècades (moltes dècades en el cas europeu i de l’Estat espanyol en 
particular)  que  no té  la  contradicció principal  o  el  nucli  de  conflictes  principal  entre  el  proletariat  i  la 
burgesia, sinó entre faccions de la burgesia, inclosa l’aristocràcia obrera, darrere de les quals hi segueix més 
o menys convençut el moviment comunista vigent —resultat natural en un període de crisi profunda del  
marxisme un cop esgotat el Cicle Revolucionari obert per la Revolució de 1917 i regit pels paradigmes al  
voltant de la praxis emanada d’ella. En l'etapa imperialista, i més accentuadament en centres imperialistes,  
les contradiccions interburgeses tenen el focus en la lluita per a majors quotes de plusvàlua i repartiment de 
les  quotes  de  poder  entre  burgesia  mitjana  i  petita  i  aristocràcia  obrera,  i  el  gran  capital  monopolista  
financer1. Tal és el cas en la qüestió nacional catalana, en què en el marc de l’opressió nacional l’arrelada  
burgesia  mitjana  i  petita,  amb  sectors  vacil·lants  de  l’aristocràcia  obrera,  ha  aixecat  la  bandera  de  la  
independència política de Catalunya davant l’ofensiva de l’aliança internacional del gran capital de l’Estat  
espanyol, per a poder participar de més poder en la cadena imperialista2. En aquest context, en els últims 
mesos s’han succeït una sèrie d’importants moviments en tal contradicció que regeix el procés sobiranista. 
La publicació d’aquest nou document està motivada per la situació actual radicalment diferent respecte a la 
situació  de  fa  un  any  de  cara  al  9-N,  que  exigeix  un  deteniment  especial  per  a  definir  clarament  el  
posicionament internacionalista i les tasques de l’avantguarda comunista.

Com a projecte  de la  burgesia  mitjana i  petita  que és  no s’han  pogut  més  que manifestar  públicament 
profundes vacil·lacions, indecisions i desorientacions que caracteritzen històricament tals faccions de classe,  
traduint-se en una infinitud repetitiva de fulls de ruta, d’opcions de llistes per a les eleccions, etc. Amb tot, 
s’han convocat per enèsima vegada unes eleccions parlamentàries “decisives”, per a les quals tindran ara ja sí 
obertament  un paper  polític  fonamental  les  anomenades  entitats  sobiranistes.  En el  document  que  vam 
publicar  de  cara  al  9-N definíem el  paper  de  l’Assemblea  Nacional,  Òmnium Cultural  i  altres  entitats 
sobiranistes com el de «mecanisme d’equilibri entre els partits polítics en el moviment sobiranista». Ara més  
que mai pot entreveure’s de forma nítida tal paper, havent-se integrant com a lligam catalitzador (i excusa)  
entre partits en la candidatura unitària. Les contradiccions i vacil·lacions que reuneixen com a representants 
“civils” de la mitjana i petita burgesia, exacerbades per l’escenari polític actual, van quedar patents en la  
proposta original i absurda, pròpia únicament de la naturalesa contradictòria de tals faccions de la burgesia 
–recolzada per la CUP–, de llista unitària civil “sense polítics”, seguint la unilateralitat burgesa segons la 
qual la política es circumscriu únicament als parlamentaris i partits polítics. En aquesta lògica, una llista 
fora  d’aquests  és  ja  una  llista  sense  polítics,  fora  o per  sobre  de la  política  (podria  lligar-se  això a  la 
concepció anarquista de política). Pel contrari, des del marxisme s’entén que, en una societat fundada sobre 
la divisió social del treball i escindida en classes socials,  tota lluita, tota decisió o opció és  política,  i en 
concret  política en favor d’una o altra classe —política burgesa o política proletària, política reformista 
democràtica o política revolucionària, política per al poder vigent o política per al Nou Poder 3. Això significa 

1) De fet, el reconeixement implícit, de facto, de tal desplaçament de la lluita de classes ja es donà als anys 20 i 30 del segle passat amb les  
tàctiques frontpopulistes de la Komintern, amb les quals el proletariat es va subordinar a les faccions que anteriorment s’havien combatut 
àrduament (petita burgesia, burgesia liberal, aristocràcia obrera dels grans partits socialdemòcrates de l’època, etc.). La revolució va anar  
desapareixent de l’horitzó de la lluita de classes en favor de les intrigues interburgeses (república, “democràcia”, etc.).

2)  Ho  vam  analitzar  en  profunditat  en  el  nostre  document  El  parany  del  nacionalisme: 
https://balancirevolucio.wordpress.com/2014/11/03/parany-del-nacionalisme/

3) «Lo principal que no comprenen els “socialistes” –i d’aquí la seva miopia teòrica, la seva captivitat en poder dels prejudicis burgesos i  
la seva traïció política al proletariat– és que a la societat capitalista...  no pot haver res intermedi, res que no sigui la dictadura de la 
burgesia o la dictadura del proletariat [política de la burgesia o política del proletariat] » — LENIN, Vladimir Ílich; Tesis e informe  
sobre  la  democracia  burguesa  y  la  dictadura  del  proletariado ,  I  Congrés  de  la  III  Internacional,  4-3-1919; 
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/internacional/informe.htm. Traducció, nota i negretes nostres.

https://balancirevolucio.wordpress.com/2014/11/03/parany-del-nacionalisme/
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/internacional/informe.htm


que en tot  allò immediat  i  espontani  juga un paper directiu la política burgesa i  que,  per a fer  política  
revolucionària, des de la guia ideològica, des de la consciència revolucionària, amb instruments propis, 
s’han d’anar creant les condicions, s’han d’anar incorporant determinades masses a la revolució segons 
les tasques a l’ordre del dia –actualment, la reconstitució ideològica– per conformar concèntricament  
un moviment revolucionari total, i no simplement, per exemple, sense mediacions voler donar un caràcter 
polític (que no serà més que fomentar la política obrera burgesa) als moviments de resistència  existents (a 
l’estil dels Plejánov, Martínov, etc.).

Sigui com sigui, en general, la llista unitària, junt a la llista de la CUP, tant per les formacions adherides com 
per la conjugació de la pròpia llista –líders de ANC, Òmnium, intel·lectuals inconformistes, etc.–, mostra de 
forma clara el caràcter petitburgès motivador (i motor) del procés sobiranista. Aquesta llista electoral també 
ha portat al límit, més o menys previsiblement, la contradicció interna de la federació CiU, representant  
històrica del gran capital català durant la transició, que durant aquests últims anys ha vist com CDC donava 
més passos enrere per a lligar-se a la burgesia mitjana i petita –sobretot amb la mitjana, amb la burgesia de 
segona línia, representada per ERC, al voltant de la qual s'ha format un teixit amb múltiples associacions 
patronals locals i nacionals de la burgesia mitjana catalana– per a poder dirigir el moviment nacionalista  
independentista  i  obtenir  una  millor  articulació  tant  en  territori  català  com  espanyol.  Això  ha  portat  
inevitablement al  trencament amb UDC, ferma en la posició centrista i  prudent  del  gran capital 4 de les 
patronals  Foment  del  Treball  Nacional5,  CEOE, etc.  Més generalment,  aquest moviment de CDC l’ha 
portat  a  cert  distanciament,  inevitable  també,  respecte  la  gran  burgesia  catalana,  com va  quedar 
gràficament  palpable  en  la  XXXI  edició  del  Cercle  d’Economia  de  Sitges,  celebrada  a  finals  de  maig 
d’aquest any, amb les diferències entre el president del Cercle, Anton Costas, i Artur Mas i les diferents  
preguntes al president reclamant moderació i fins i tot desfer el camí recorregut6. 

Això, el pas enrere de CDC cap a capes inferiors de la burgesia, no significa gens ni mica que el  procés 
estigui motivat o tingui el seu caràcter d’arrel en la gran burgesia catalana; precisament perquè CDC ha  
hagut de recular, junt a l’auge de la CUP i ERC, mostra amb quina força el procés sobiranista està motivat 
per faccions de la burgesia mitjana i petita catalana desplaçada de quotes de plusvàlua i poder (o, com ho 
diuen  ells,  de  “repartiment  de  la  riquesa”).  Òbviament que  la  gran  burgesia  catalana  aprofitarà  aquesta 
conjuntura per a poder articular-se millor  en el  bloc hegemònic de l’Estat  –com ja ho intenta fer  UDC  
reclamant modificacions de la Constitució i noves formes de finançament autonòmic7–, però això no ens diu 
res del caràcter de classe de fons del moviment independentista. És més, no només la gran burgesia catalana 
sinó totes les altres faccions de classe de la burgesia intentaran redefinir en aquest  context  el seu espai  
econòmic i polític —per exemple, les faccions  espanyolistes de la burgesia mitjana i petita catalana8,  en 
Ciutadans, Podem, etc., intentaran aprofitar-ho per a escalar posicions en les esferes de poder de l’Estat 9. No 

4) En diferents mítings electorals (del 8 de setembre, per exemple) i vàries entrevistes (a La Vanguardia el 18 de setembre, per exemple), el 
Secretari General d'UDC, Ramon Espadaler, afirma que «Unió és el més semblant a aquell projecte de CiU de tota la vida» i que «Unió és la  
CiU del segle XXI» , recollint el paper històric de CiU del gran capital català incrustat i vinculat al bloc estatal.
5) En un comunicat publicat a inicis del setembre de 2015, Foment del Treball es declara en contra  del caràcter “especial” del 27-S i del full  
de ruta independentista, i insta a les institucions governamentals a complir les competències estipulades a l’Estatut i invertir més a Catalunya.  
En general, aposta per la estabilitat i la seguretat jurídica, en un marc legal (així considerava que havia de ser la consulta del 9-N), en tant que  
pilar de la gran burgesia catalana en l'articulació del bloc dominant de l’Estat espanyol. En el mateix sentit, amb les seves particularitats,  
s'expressava el comunicat publicat pel Cercle d'Economia. La diferent posició entre Foment del Treball i el Cercle d'Economia per una banda  
i  les  patronals  de  la  mitjana  i  petita  burgesia  catalana  per  l'altra  demostra,  de  nou,  l'escissió  i  l'oposició  en  el  camp de  la  burgesia,  
contradicció principal sobre la qual avança el procés sobiranista. A la resta de l'Estat espanyol, el gran capital financer també va pronunciar-
se en el sentit de Foment del Treball i del Cercle d'Economia, per mitjà d'un comunicat publicat el 18-9-2015 per l'Asosicación Española de  
Banca i la Confederación Española de Cajas de Ahorros.
6) Manel Pérez escrivia a La Vanguardia, el dia després de la conferència de Mas al Cercle d’Economia (29-5-2015), que «el resultat va ser  
l’eixamplament de les distàncies polítiques entre el president i un sector significatiu de la burgesia barcelonina. (...) Mas i Costas van deixar  
clar que, un any després, les diferències polítiques s’han ampliat».
7) El 10-8-2015 el secretari general d’UDC, Ramon Espadaler, va afirmar que recolzarien al nou govern de l’Estat si s’atenen les demandes 
catalanes  de  millor  finançament  i  més  competències:  http://www.elpuntavui.cat/article/3-politica/17-politica/884648-udc-obre-la-porta-a-
donar-suport-al-nou-govern-de-lestat.html?dema=1 | En aquest sentit, el 27-8-2015 Duran i Lleida es va reunir amb Pedro Sánchez i Mariano 
Rajoy: http://politica.elpais.com/politica/2015/08/26/actualidad/1440622992_954201.html 
8)  D'aquest  sector  de  la  burgesia  mitjana  es  va  crear  el  grup  Empresaris  de  Catalunya,  amb  mig  miler  d'empresaris  inicialment: 
http://www.ara.cat/economia/unionista-Empresaris-Catalunya-PIB-independencia_0_1303669882.html 
9) L’exemple més clar és el pas d’Albert Rivera (Ciutadans) de l’àmbit català a l’àmbit estatal per a la conquesta de la Moncloa.

http://www.ara.cat/economia/unionista-Empresaris-Catalunya-PIB-independencia_0_1303669882.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/08/26/actualidad/1440622992_954201.html
http://www.elpuntavui.cat/article/3-politica/17-politica/884648-udc-obre-la-porta-a-donar-suport-al-nou-govern-de-lestat.html?dema=1
http://www.elpuntavui.cat/article/3-politica/17-politica/884648-udc-obre-la-porta-a-donar-suport-al-nou-govern-de-lestat.html?dema=1


anar més enllà de les formes externes aparents, més enllà de la façana, tractar les classes socials com un tot  
homogeni sense contradiccions internes –sense tan sols distingir, per part de pràcticament cap destacament 
del  MCE,  l’aristocràcia  obrera  en  el  sí  del  proletariat  com a  facció  de  la  burgesia–,  duu  a  confondre 
moviments tàctics de certes faccions de classe amb el caràcter de classe de tal o qual moviment; a confondre 
frases amb el rerefons de classe. Ha estat el cas de les anàlisis del PCPE, RC, PCOE, etc., que conceben 
el  procés com un afer entre faccions de la gran burgesia financera o, encara  pitjor, si pot ser, entre 
burgesies homogènies10.

Reprenent el fil, en el document per al 9-N vam definir el paper d’ERC com a «força política parlamentària  
directriu  de  la  línia  independentista»  i  «representant  històrica  d’àmplies  capes  de  la  mitjana  burgesia  
principalment –fet que no exclou vacil·lacions envers altres faccions de classe–». A causa d’aquesta posició,  
ERC es va mostrar inicialment reticent a la proposta de llista unitària, on podria quedar difuminat tal paper,  
exercint pressió sobre l’ANC perquè rebutgés la proposta11 —en moments en què les contradiccions internes 
a l’ANC com a mediadora entre partits relacionades amb la basculació entre faccions de la burgesia mitjana 
van prendre força. Finalment es va haver de resignar a les noves posicions de CDC i, per no quedar relegada 
del  paper  assenyalat,  va  acceptar  la  llista  a  condició  de  garantir-se  posicions  importants  en  les  nous 
organigrames governamentals de la burgesia12.

En sectors inferiors de la burgesia, en particular de la petita burgesia radicalitzada –amb base històrica en la 
intel·lectualitat universitària “radical”–,  ha pres força els últims anys (a causa de l’ofensiva del capital 
sobre aquest sector en general) una Esquerra Independentista de llarga trajectòria. Malgrat que des d’aquest  
sector,  en  les  típiques  escenificacions  petitburgeses,  es  van  retirar  a  finals  d’octubre  de  2014  de  les  
negociacions pel 9-N per una deriva «verinosa»13 i denuncia la «dilació de les eleccions»14, al cap i a la fi han 
seguit i assumit, amb totes les rabietes de per mig, la lectura de CiU-ERC sobre el 9-N –ometent el mandat 
imperatiu de les masses, incapaços d’actuar en conseqüència– i  sobre les eleccions municipals i  el  27-S  
—concebent-les com «plebiscitàries i constituents», demanant de nou sense escrúpols, i aquesta vegada per 
mitjà del Parlament, que els “ciutadans” expressin de «manera clara» la seva decisió. Per a les eleccions  
parlamentàries del 27-S, sota la confluència (una altra!) de Crida Constituent (CUP, En Lluita, Corrent Roig,  
Poble Lliure, Arran, Endavant OSAN, SEPC, COS, etc.)15, s’afirma que «el Parlament sorgit de les eleccions 
es proclamarà Assemblea Constituent amb l’encàrrec de redactar la Constitució de la República Catalana» 16. 
El fet de no distingir, tant “objectivament” com per als interessos revolucionaris, entre el 9-N i el 27-S –en la  
propaganda electoral  s'arriba a afirmar  sense miraments que «el  27-S  equival al  referèndum que l'Estat 
espanyol ens nega»17 (!!!)–, és a dir, considerar-los respectivament com a mecanismes  vàlids per al dret a 

10)  En un comunicat publicat el 3-8-2015 pel CC del PCPC s’afirma sense concreció, concebent a la burgesia com un tot homogeni, que entre  
Catalunya i la resta de l’Estat espanyol hi ha «la pugna entre la burgesia catalana i la central per la posició que ha de tenir la primera a les estructures  
de l’imperialisme europeu i atlantista» (http://pcpc.cat/davant-la-convocatoria-electoral-del-27s/); en el comunicat publicat per RC de cara al 9-N es 
deia sense concreció, i podent donar a entendre que el procés té el caràcter de classe motivador de la gran burgesia, que «el 9 de noviembre de este 
año  se  quiere  llevar  a  cabo  una  consulta  soberanista  en  Cataluña,  fomentada  y  dirigida  por  los  sectores  más  reaccionarios  de  esta  nación» 
(http://blog.reconstruccioncomunista.org/2014/09/sobre-el-9n-en-catalunya_16.html); en un comunicat publicat el 18-12-2013 pel Comitè Nacional 
del PCOC, després del pacte sobiranista per a la consulta del 9-N, s’afirma que «bajo todo este estruendo monopolizado por el nacionalismo, se 
esconde una nueva pugna interburguesa entre sectores de la oligarquía financiera, que instrumentalizan los sentimientos nacionales de los pueblos a  
fin  de  conseguir  mayores  cuotas  de  mercado  y  posicionarse  en  mejores  condiciones  en  el  mercado  internacional» 
(http://www.pcoe.net/actualidad1/actualidad-nacional/517-sobre-la-consulta-por-el-derecho-a-decidir-en-cataluna). 
11) http://www.elsingular.cat/cat/notices/2014/12/sectors_proxims_a_erc_pressionen_l_anc_105236.php 
12) En el preacord de juliol per a la llista unitària es va definir que ERC ocuparia la vicepresidència, la presidència del Parlament i quatre de  
cada deu conselleries: http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/cdc-erc-mas-junqueras-27s-4357493
13) http://www.diaridetarragona.com/catalunya/32347/la-cup-abandona-les-negociacions-sobre-el-9-n- 
14)  Crida Constituent,  Full de ruta cap a la independència:  http://perlaruptura.cat/wp-content/uploads/2015/07/Full-de-Ruta-2015-Per-la-
Ruptura1.pdf 
15)  En el document que vam publicar com a presentació del col·lectiu i en motiu del 9-N vam fer un resum de les diferents branques de  
l’Esquerra Independentista: «En [l’Esquerra Independentista], de la mateixa forma que en altres organitzacions, s’hi poden discernir vàries  
contradiccions definitòries. En aquest cas, segons el grau de subordinació a altres sectors del «bloc sobiranista» es poden identificar l’ala 
dretana,  representada  per  Moviment  de  Defensa  de  la  Terra  (MDT)  i  confiant  en  la  capacitat  del  «procés  sobiranista»  per  generar  
desestabilització  aprofitable  per  l’enigmàtica  «revolució»  o  «transformació  social»;  l’ala  esquerrana,  representada  principalment  per 
Endavant i Arran, crítics i  escèptics amb el seguidisme a CiU i ERC i la deriva rupturista del «procés sobiranista»;  i l’ala de centre, 
basculant  i  catalitzadora  entre  les  dues  tendències  anteriors,  ocupada  per  la  Candidatura  d’Unitat  Popular  (CUP)»  
(https://balancirevolucio.wordpress.com/2014/11/03/parany-del-nacionalisme/)
16) Crida Constituent, Marc polític: http://perlaruptura.cat/wp-content/uploads/2015/07/10-Punts-per-la-Ruptura1.pdf 
17) Negretes nostres.

http://perlaruptura.cat/wp-content/uploads/2015/07/10-Punts-per-la-Ruptura1.pdf
https://balancirevolucio.wordpress.com/2014/11/03/parany-del-nacionalisme/
http://perlaruptura.cat/wp-content/uploads/2015/07/Full-de-Ruta-2015-Per-la-Ruptura1.pdf
http://perlaruptura.cat/wp-content/uploads/2015/07/Full-de-Ruta-2015-Per-la-Ruptura1.pdf
http://www.diaridetarragona.com/catalunya/32347/la-cup-abandona-les-negociacions-sobre-el-9-n-
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/cdc-erc-mas-junqueras-27s-4357493
http://www.elsingular.cat/cat/notices/2014/12/sectors_proxims_a_erc_pressionen_l_anc_105236.php
http://www.pcoe.net/actualidad1/actualidad-nacional/517-sobre-la-consulta-por-el-derecho-a-decidir-en-cataluna
http://blog.reconstruccioncomunista.org/2014/09/sobre-el-9n-en-catalunya_16.html
http://pcpc.cat/davant-la-convocatoria-electoral-del-27s/


l'autodeterminació18, acceptant un darrere l'altre els esdeveniments polítics de la burgesia renegant en tot cas  
de política independent de classe, no és més que posar-se les ulleres pràctiques de la burgesia i renegar del 
dret a l'autodeterminació segons l'internacionalisme proletari. L'acceptació de facto d'escenaris tan diferents 
en favor del “bé suprem” de la independència denota una profunda incomprensió de l'internacionalisme i,  
sobretot, acaba sent una pedra més en el camí per al dret a l'autodeterminació segons els interessos proletaris  
i  les  tasques  actuals,  una  pedra  més  en  el  camí  de  l'educació  i  l'elevació  contra  el  nacionalisme  i  el  
xovinisme.

Aquest corol·lari respecte el 27-S és el que la tradició anticapitalista de l’Esquerra Independentista porta, i 
no pot deixar de portar: una “Assemblea Constituent”, parlamentària i sortint del Parlament! Com al llarg de  
tota la seva història19, s’abandona qualsevol línia revolucionària per al Nou Poder, renegant de tots els deures 
pertinents  per  al  pla  general  de  la  revolució  (guia  ideològica,  mediacions,  etc..),  en  favor  del  projecte 
parlamentarista per a la seva «República Catalana Independent» sobre bases reformistes d’un «pla de xoc» 
amb mesures «concretes» diverses per a les «masses populars», sempre sobre dosis de rebel·lió espontània 
contra l’opressió. Igualment, des de la Crida Constituent es clama «contra el control financer i especulatiu de  
l’activitat econòmica i a favor de l’economia productiva i col·lectiva»,  contraposant «capital financer» i 
«capital  productiu»,   sense  entendre  l’estreta  relació  històrica  existent  entre  ells —a  cert  grau  de 
desenvolupament de les forces productives, la necessitat de majors cicles de capital, de major finançament  
estatal, de fusió de branques productives i de reduir costos de circulació exigeix el pas del capital productiu 
acumulat a  capital productor d’interès (des de dipòsits bancaris a Itàlia des del segle XII, passant per la 
compra de deute públic estranger ja al segle XVII per part dels Països Baixos, fins a l'especulació amb el 
capital social per accions i fons d'inversions) i la consegüent funció crucial de l’aixeta  màgica del crèdit 
modern.  Ni tan sols el cooperativisme s’ha escapat d’aquest lligam entre «capital financer» i «capital  
productiu».  (S'estirarien més els cabells si sabessin que el  capital usurer, del més  pur cicle D-D', va ser 
anterior i fonament del capital “productiu” modern). Aquesta oposició entre «capital financer» i «capital 
productiu» reflecteix el desplaçament del centre de la lluita de classes , esmentat a l’inici del document, 
de  la  contradicció  capital-treball  cap  a  la  contradicció  interburgesa  entre  gran  burgesia  i  petita 
burgesia; en el seu afany anticapitalista la fan passar per la lluita de classes  revolucionària. La  lluita no 
consisteix en coordinar i regular diferents sectors del capital (privat, públic, cooperativista, etc.), sinó en 
revolucionar la relació capital-treball i la totalitat de les relacions socials. Aquesta lluita, que és en tot el 
seu  sentit  un  projecte  global  que  comença  des  dels  deures  de  l'avantguarda  teòrica,  prendrà  forma 
massivament amb la revolucionarització de tota la vida social a través de nous òrgans de poder creats 
amb masses militarment organitzades en un mar armat sota la direcció del Partit de Nou Tipus.

Com s'ha vist, ben aviat apareixen inevitablement en la línia radical el  parlamentarisme i el seguidisme; 
destins comuns (i finals) de la política burgesa suposadament radical (el terme «radical» ha estat des de 
fa molt temps camp de la radicalització petitburgesa). Després de totes aquestes exigències parlamentaristes 
i reformistes, encara tenen espai (i humor!) per proclamar que pretenen «bastir noves institucions polítiques  
radicalment democràtiques» (democràtiques, no revolucionàries) o «construir una societat no patriarcal».

Tot això culmina, i probablement és l’aspecte que més uneix a tota la variada Esquerra Independentista, en el 
flagrant  nacionalisme social. Enlloc d’enfocar la qüestió nacional com una tasca democràtico-burgesa que 
pot  resoldre's  (no  superar-se)  abans de  la  revolució  i  en  el  capitalisme  des  del  dret  democràtic  a 
l’autodeterminació i per cap privilegi nacional concretant-lo en cada cas sempre segons els interessos de la  

18) En el document Full de ruta cap a la independència de Crida Constituent, s'afirma, en aquesta línia practicista d'anar a remolc d'allò 
fàcil que ofereixin les pugnes interburgeses i deixant completament de banda expressions democràtiques com la del 9-N, que ja les eleccions 
municipals de maig (!) «seran les primeres eleccions des del 9N en les que els ciutadans podran expressar de manera clara la seva voluntat de 
ruptura amb l’Estat i de construcció d’una República Catalana Independent».
19)  En el document de  La Cup, l’alternativa necessària publicat el 11-1-2009 s’exposa el projecte burgès de reivindicacions concretes i  
combinació de reformisme civil i institucional (al qual s’hi ha d’afegir el component nacionalista): «entenem la Unitat Popular com una 
agrupació de moviments populars i organitzacions polítiques de diferents sectors de les classes populars anticapitalistes amb un programa 
clar de reivindicacions concretes. (...) La unitat popular combina la mobilització i la desobediència civil dels sectors populars, junt amb 
l'acció institucional anant més enllà de simples agrupacions electorals, constituint l'agrupació de totes les forces transformadores de la  
societat  sota  un  programa  de  reivindicacions  concretes,  i  sense  oblidar  els  elements  polítics  generals  o  estratègics»  ( 
http://blanes.cup.cat/sites/blanes.cup.cat/files/cupalternativanecessaria.pdf, pàg. 11). Negretes nostres.

http://blanes.cup.cat/sites/blanes.cup.cat/files/cupalternativanecessaria.pdf


revolució i condicions específiques (autonomia regional, federació, independència política, etc.) i treballant  
per la fusió internacional del proletariat de totes les nacions en un moviment internacional únic, tenint en 
ment que la solució des de la revolució és la fusió de totes les nacions en igualtat de drets en el comunisme,  
es pren la qüestió nacional com el  centre del seu programa per mitjà de la reivindicació  absoluta de la 
independència dels Països Catalans al qual s’hi  subordina el seu socialisme petitburgès (“independència i 
socialisme”, etc.)20 en un complet projecte de construcció nacional. Enlloc d'una posició negativa pel que fa 
a la qüestió nacional (abolició de privilegis nacionals i igualtat de drets, superació de barreres nacionals, etc.)  
s'adopta  una  posició  positiva d'identificació  i  construcció nacional.  I  és  que  l'internacionalisme tracta 
sobre el recolzament incondicional del dret a l'autodeterminació política de totes les nacions oprimides 
i diferents regions i el recolzament condicional a tal separació, sota certes condicions i interessos segons 
les tasques de la revolució comunista, amb l'únic objectiu de poder fer més nítida la lluita de classes i 
articular de forma més  fàcil la fusió internacional en un únic moviment revolucionari totalitzador 
(fusió que no es donarà de forma mecànica en un Estat unitari si no es tracta adequadament la tasca  
democràtica dels drets nacionals); tals posicions no tenen res a veure, ni han de tenir res a veure, amb 
apel·lar al “desenvolupament nacional” ni recloure per nacionalitats els moviments. Així, a diferència 
de nosaltres, que podem recolzar condicionalment la independència política de Catalunya en certs moments  
com a solució de l’opressió nacional  existent  –independència  estatal,  no “econòmica”,  ja  que l'opressió 
nacional tracta sobre  privilegis polítics entre nacions–, sota certes condicions favorables per al moviment 
revolucionari i tenint sempre en compte que seria una mesura democràtica de caràcter transitori (o sigui,  
sense apel·lar a la construcció o desenvolupament del projecte nacional), des de l’Esquerra Independentista  
es fa tot el contrari:  la revolució s’adapta a una reivindicació ja absolutitzada com la independència, i, en 
general, a les nacionalitats, i en un marc de projecte de construcció i esplendor nacional en el “socialisme” . 
Així doncs, la qüestió nacional no és un aspecte amb el qual ha de lidiar el moviment revolucionari, sinó  
que la revolució és un aspecte amb el qual ha de lidiar el moviment nacionalista . Es perd de vista que 
l’única cosa absoluta i incondicional per a les i els revolucionaris és la revolució comunista —aquest és 
el verdader significat de la consigna maoista de la rebel·lió es justifica21.

A part del xovinisme imperialista que denota l’Esquerra Independentista –reivindicació patriòtica històrica 
del  que  “no  va  poder  ser  però  hauria  de  ser”  (Països  Catalans)  i  de  major  participació  pròpia  en  el  
repartiment de la plusvàlua–, i de recloure les lluites per nacionalitats (i també per territoris i fins i tot per 
municipis o barris), el que implica la concepció nacionalista és el tracte exclusivista de la qüestió nacional 
i el plantejament  nacional de la revolució. Però  les i els comunistes no s’han d’ocupar només de les 
opressions en el seu territori nacional (esdevenint revolucionaris nacionals) i simplement solidaritzar-se 
amb altres territoris –en una espècie de contemplació mútua entre nacions oprimides22–, sinó ocupar-se 
de totes les opressions arreu on es produeixin i treballar per una fusió completa de tot el proletariat i de 
totes les nacions (oprimides i opressores) en  tots i cadascun dels moments de la  totalitat de la lluita 
revolucionària i de les tasques democràtiques, sempre per la defensa del dret a l’autodeterminació de 
totes les nacions i per cap privilegi nacional. D’això tracta l’internacionalisme proletari. A la inversa, en el 
cas  del  nacionalisme de nació opressora –del  que fa gal·la  el  gruix del  MCEe–, tampoc s’ha de fer-se  

20)  La subordinació de la revolució al  territori  català  i  a la seva independència és un tret  històric i  denominador comú de l’Esquerra  
Independentista des dels seus orígens: «El PSAN creu que les possibilitats revolucionàries dels Països Catalans depenen de llur dimensió 
nacionalista»  (PSAN,  Declaració  de  principis,  1969);  «Per  la  destrucció  dels  Estats  burgesos  que  oprimeixen  les  nacions  i  per  la  
construcció,  en una Europa  socialista,  de  l’Estat  Socialista  dels Països Catalans,  com a pas cap a la  societat  comunista» (PSAN, 
Declaració política, 1976); «Les principals tasques de l’MDT són la creació de les estructures socials i polítiques necessàries en el camí per  
l’establiment d’una República Socialista Catalana» (MDT, Declaració de principis, 1998). Negretes nostres.
21)  Una  explicació  ben  elaborada  de  tal  consigna,  mal  interpretada  habitualment  en  clau  espontània,  s’ofereix  aquí:  
http://www.nodo50.org/mai/Documentos/MAI/ElDebate/CAPIId.htm ,  El  debate  cautivo (MAI,  2007): 
http://www.nodo50.org/mai/Documentos/MAI/ElDebate/INDICE.htm 
22) És habitual en l’Esquerra Independentista, i en la majoria de moviments nacionalistes petitburgesos de nacions oprimides, limitar-se a recolzar 
les nacions oprimides i  intentar fer passar com internacionalisme una  solidaritat entre  aquestes (o entre “països del  sud d’Europa”, que més 
imperialista tal consigna no pot ser), enlloc de treballar per a la fusió entre totes les nacions, entre el proletariat de la nació opressora i de la nació  
oprimida,  superant  o  amainant  l’escissió  nacionalista  enlloc  de  potenciar-la  —sempre  en  el  marc,  òbviament,  de  resoldre  democràticament  
l’opressió  nacional.  En  aquest  nacionalisme de  nacions  oprimides  (internacionalisme segons  ells)  és  també habitual  homogeneïtzar la  nació 
opressora, sense distingir-ne el seu proletariat i les diferents faccions de classe tant del proletariat com de la burgesia. De tot això, casos com el de  
Palestina, Kurdistan, etc., en són una bona mostra. 

http://www.nodo50.org/mai/Documentos/MAI/ElDebate/INDICE.htm
http://www.nodo50.org/mai/Documentos/MAI/ElDebate/CAPIId.htm


l’internacionalista de portes enfora i passar per alt les opressions en el territori estatal propi.

Per tant, recapitulant: en el projecte de l'Esquerra Independentista es té la independència sobre una base  
parlamentarista i reivindicacions concretes parcials “populars”. Per contra, el projecte revolucionari està 
per la fusió de totes les nacions en una única comunitat productiva mundial sobre les bases del Poder 
Proletari avançant amb Guerra Popular per iniciativa conscient i preparada,  especificant-la en cada 
cas i succeint-se en revolucions culturals. Tot això exigeix un pla per a la revolució que no es redueix a 
una  política  espontània  de  carrer,  d'acció-reacció  que  agrada  tant  al  radicalisme de  l'Esquerra 
Independentista,  sinó  que  exigeix  partir  i  avançar  des  de  l'element  conscient en  constants,  múltiples  i 
recíproques mediacions amb aquells  sectors  de masses que com a  bases  de recolzament poden ajudar, 
segons les seves característiques i el moment particular, a avançar en la  revolució. En el moment actual, 
aquestes  masses són els sectors de l'avantguarda teòrica23 permeables a la Línia de Reconstitució amb les 
quals, conquerint-les a través de la lluita de línies entorn el Balanç, en el període d'acumulació de forces en 
l'avantguarda  segons  l'etapa  actual  de  defensiva  estratègica  política,  es  pugui  avançar  en  reconstituir 
ideològicament el marxisme —en sintetitzar les experiències de lluita de classes i els coneixements més 
avançats de la humanitat per poder situar la cosmovisió marxista en un punt més elevat i preparat per 
al nou cicle revolucionari.  

Sense sorpreses, per tant, des de l’Esquerra Independentista s’acaba oferint un projecte nacional popular, un 
projecte  socialista nacional.  Tant pel  caràcter petitburgès del  nacionalisme  radical com pel  caràcter 
patriòtic de  la  seva  proposta,  no  és  d’estranyar  que  al  llarg  de  la  història  recent  hi  hagi  hagut  
abundants  portes  giratòries entre  l’esquerra insubmisa  i  l’esquerra institucional,  entre  l’esquerra 
radical i la dreta radical, entre el nacionalisme radical i el feixisme social. Segurament un dels exemples 
més evidents va ser la feixista República Social Italiana (1943-1945), coneguda com a República de Saló, on 
un dels principals dirigents fou l’antic comunista nacional Nicola Bombacci –membre del PCI en l’època de 
capitulació  de  la  Komitern  pels  fronts  únics  i  fronts  populars  patriòtics–  i  es  van  rescatar  propostes  
petitburgeses  originàries  de la  base del  feixisme com la  corporativització,  el  sindicalisme nacional  o  la 
“socialització”.  Per  aquells  anys,  en  la  definitiva  autoliquidació  frontpopulista  de  la  Komintern,  també 
tingueren lloc aliances nacionals entre esquerres i dretes radicals com el Front Patriòtic a Bulgària (el Partit 
Comunista  Búlgar  amb  el  moviment  Zveno)24,  etc.  Més  recentment  exemples  de  la  commutació  entre 
l’esquerra  i  la  dreta  patriòtiques  radicals n’és  el  Front  Nacional  a  França  –conquerint  antics  feus  de 
l’esquerra nacional, com l’antiga zona industrial del nord– o la coalició de govern entre aparents “enemics”  
com Syriza i Anel a Grècia. A Catalunya, la base política petitburgesa i reformista de l’esquerra radical va 
portar a un gran transvasament entre el PSAN i ERC, i entre el PSUC i PSC, als anys 70 i 80 —quan les  
portes de les institucions van obrir-se a l’aristocràcia obreria i a altres sectors de la burgesia.

En altres sectors, vinculats més aviat a l’aristocràcia obrera (faccions assalariades de la burgesia, sobre la 
base de la divisió tècnica del treball i de les necessitats de l'imperialisme, acomodades i participants en el  
bloc dominant), pot veure’s com en els vacil·lants ICV i PSC han hagut més desercions cap a la torrencial  

23) L’avantguarda teòrica del proletariat constitueix una part objectiva de la classe proletària, una part conscient diferenciada de la resta de la  
classe a causa de la divisió social del treball,  que es planteja qüestions per a superar el  capitalisme —comunistes, anarquistes, sectors  
feministes,  republicanistes,  ecologistes,  etc.  El  moviment  revolucionari  del  proletariat,  el  Partit  Comunista  de  Nou Tipus,  és la  síntesi 
d’aquests pols oposats: de l’avantguarda teòrica marxista-leninista i les àmplies masses proletàries i treballadores, de la consciència i el ser  
en un tot únic determinat per un sistema d’organitzacions i corretges de transmissió (avantguarda pràctica) que progressivament va esborrant  
tal diferenciació des de la direcció del subjecte conscient. Per tant, hi ha deures de l’avantguarda teòrica per poder generar tal moviment de 
tota la classe i altres sectors, que es concreten en el pla de reconstitució ideològica i política del comunisme. 
24) A part de no concebre la realització de les tasques democràtiques pendents en el marc d'una revolució democràtico-burgesa de nou tipus, a  
través del Nou Poder i com a pròleg de la revolució comunista –com Rússia, Xina, Perú, etc.–, sinó caient en la constitucionalitat burgesa i en 
arrencar quotes de poder de l'Estat burgès, en les tàctiques frontpopulistes es va prendre una línia de deure  patriòtic nacional com a missió 
històrica. Parlant de Bulgària, en aquest cas: «El Front de la Pàtria planteja com a tasca immediata de la seva lluita el derrocament del govern  
actual, antipopular i hitlerista i la formació d'un  verdader govern nacional búlgar. Recolzat en la voluntat i el recolzament de tot el poble 
búlgar, aquest govern prepararà les condicions per a la convocatòria d'una  Gran Assemblea Nacional, que determinarà la futura forma de 
govern de Bulgària i crearà les garanties constitucionals i materials necessàries per a la llibertat, la independència i el floriment de la nostra 
pàtria» — DIMITROV, Gueorgui; El programa del Frente de la Patria, Obras Completas, Tomo XI, Editorial del PCB, 1954; pàg. 110. | «El  
Front de la Pàtria va sorgir, es va desenvolupar i va créixer sota la direcció de la classe obrera com una necessitat històrica per a Bulgària. En 
les seves mans es troba avui la seva bandera nacional» — DIMITROV, Gueorgui; Las raíces históricas del Frente de la Patria (Informe al II  
Congreso del Frente de la Patria, 2-2-1948), Obras Completas, Tomo XIII, Editorial del PCB, 1954; pàg. 447-508. Traducció i negretes nostres.



mitjana i petita burgesia  històricament catalanista que ara abanderen ERC, CUP, etc. Per a desmarcar-se 
d’aquesta facció, noves escissions de la mitjana i petita burgesia revoltada formen la línia principal, junt amb 
un important pes de l’aristocràcia obrera, de les noves plataformes “ciutadanes” com Barcelona En Comú 25, 
Guanyem Badalona En Comú, etc. De cara a les eleccions del 27-S hi concorrerà Catalunya Sí Que Es Pot, 
candidatura de confluència on s’hi emmarca l’autodisolt Partits dels i les Comunistes de Catalunya (PCC) 
—que finalment va allunyar-se de les posicions de la Crida Constituent  de l’Esquerra Independentista i 
forma part actualment d’una plataforma “unitària” (una altra!) anomenada  Comunistes de Catalunya26. Un 
tret distintiu de totes aquestes noves candidatures vinculades a l’aristocràcia obrera és que les ha seguit cert 
gruix del proletariat profund desmobilitzat en altres ocasions27 —podria entendre’s per l’escissió històrica 
del moviment obrer en un moviment espontani no ascendent monopolitzat per l’aristocràcia obrera, que en el 
cas assenyalat arrossega certes capes del proletariat  profund, i  un moviment conscient  de nou tipus que  
només pot  partir de  l’avantguarda  teòrica  marxista  leninista.  Precisament  perquè  el  proletariat  profund 
constitueix la majoria de la població moderna –a causa de la necessitat de producció de plusvàlua, de separar  
els mitjans de producció respecte del treballador/a–,  tots els sectors de la mitjana i petita burgesia i del 
gran capital han mostrat el seu interès en atraure i mobilitzar les masses proletàries de la perifèria  
barcelonina28.  La mescla generacional i  internacional de proletaris i proletàries al cinturó de Barcelona,  
forjada durant més d’un segle, ha d’impulsar a tractar, resoldre i superar la qüestió nacional per a poder 
aprofitar tal  mescla internacional  que el  mateix capital  ja  brinda i  no,  contràriament,  ometre la  qüestió 
nacional o portar-la al terreny del nacionalisme afavorint així a l’escissió nacionalista del proletariat com a  
carn  de  canó  per  a  la  burgesia.  I  no  ens  cansarem  de  dir-ho:  sense  el  proletariat  en  procés 
d’autoconsciència,  que  ha  de  començar  per  les  tasques  ineludibles  de  reconstitució  ideològica  de 
l’avantguarda teòrica  comunista  per a  poder reconstituir el  Partit  Comunista  i  iniciar la  Guerra 
Popular,  les  tensions  interburgeses  seguiran  dominant  la  lluita  de  classes  dels  nostres  dies.  Més 
concretament: en aquest procés no hi ha cap raó suprema (sigui un Déu, un wuji o la “autoconsciència de 
l’Esperit”,  o  la  “missió  històrica”,  la  “inevitabilitat  històrica”,  la  “espontaneïtat”  o  “naturalesa”  del  
proletariat,  la  “justícia”,  etc.)  que  porti  o garanteixi  el comunisme.  La  capacitat  de  victòria,  de 
revolucionarització constant, no depèn de cap panlogisme o força externa, sinó de la nostra pròpia capacitat,  

25)  Ada Colau es va reunir el 22-6-2015 per petició pròpia expressa amb els líders de CC.OO. i UGT per a establir “una relació estable i de  
colaboració”: http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/ada-colau-reune-con-los-secretarios-generales-ccoo-ugt-4296699
26) Comunicat de dissolució del PCC, 2-11-2014: http://noticies.pcc.cat/2014/11/comunicat-de-dissolucio-del-pcc.html 
27)  A  L’Hospitalet,  a  les  eleccions  municipals  va  haver  una  participació  del  53,4%  el  2015  (http://www.l-h.cat/elec/elec.aspx?
idioma=1&tipus=R&a=58101 ),  a  diferència  del  50,2%  el  2011  i  el  46,9%  el  2007  (http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?
Fw9EVw48XS5uFlpxPfmIUc6KZj8mLnLOw10zDNZLgbMqazB ).  A  Sant  Adrià  del  Besós,  a  les  eleccions  municipals  va  haver  una 
participació  del  49,78%  el  2015,  a  diferència  del  45,40%  el  2014 
(http://www.naciodigital.cat/naciosolsona/municipals2015/municipi/0813194/sant/adria/besos ).  A  Santa  Coloma  de  Gramenet,  a  les 
eleccions  municipals  va  haver  una  participació  del  53,99%  el  2015,  a  diferència  del  49,68%  el  2011  
(http://www.naciodigital.cat/naciosolsona/municipals2015/municipi/0813245/santa/coloma/gramenet ).  A  Badalona,  a  les  eleccions 
municipals  va  haver  una  participació  del  57,53%  el  2015,  a  diferència  del  52,11%  el  2011  
(http://www.naciodigital.cat/naciosolsona/municipals2015/municipi/0813015/badalona ). A Badia del Vallès, a les eleccions municipals va 
haver  una  participació  del  52,64%  el  2015  a  diferència  del  47,62%  el  2011 
(http://www.naciodigital.cat/sabadell/municipals2015/municipi/0840904/badia/valles ). A Barcelona, a les eleccions municipals va haver una 
participació  del  60,61%  el  2015,  a  diferència  del  52,99%  el  2011 
(http://www.naciodigital.cat/naciosolsona/municipals2015/municipi/0813019/barcelona ). En concret, a Barcelona és de destacar l’augment 
de participació en els districtes obrers com Sant Andreu (del 49,6% el 2007 i el 52,8% el 2011, al 61,8% el 2015), Nou Barris (del 45,4% el 
2007 i el 47,6% el 2011, al 55,5% el 2015) i Horta-Guinardó (del 47,7% el 2007 i el 50,7% el 2011, al 58,7% el 2015) (Ajuntament de  
Barcelona: Informe sobre les eleccions locals).  Cal notar que en els municipis amb renda més baixa de Catalunya –Badia del Vallès, Sta.  
Coloma de Gramanet i St. Adrià del Besós– i als districtes de Barcelona que reuneixen els barris amb rendes més baixes –especialment Nou  
Barris (Ciutat Meridiana, Vallbona, Turó de la Peira, etc.)–, l’augment de participació no és tan significatiu respecte els altres municipis i  
districtes citats, a causa de la major “desvinculació” del proletariat profund de les corretges i influència de l’aristocràcia obrera. ( Ajuntament  
de Barcelona: Distribució territorial de la renda familiar per càpita a Barcelona  i Ajuntament de Barcelona: La renda familiar disponible  
bruta de Barcelona en el context català).
28)  En una entrevista del 6-8-2015 a Antonio Baños, candidat de la CUP al parlament pel 27-S, afirma sobre la importància de les àrees  
metropolitanes: «l’independentisme que guanyarà és el que s’està construint en les àrees metropolitanes » (http://kaosenlared.net/banos-el-
independentismo-que-ganara-es-el-que-se-esta-construyendo-en-las-areas-metropolitanas/);  en una  entrevista  del  5-8-2015, García Albiol, 
candidat del PP, es va declarar  «convençut» que si els partits independentistes són capaços de convèncer als votants de les grans ciutats i  
l’àrea metropolitana de Barcelona que solen participar en les eleccions generals però no a les catalanes, «hi haurà un resultat espectacular » 
(http://www.abc.es/espana/20150805/abci-albiol-cataluna-elecciones-ganar-201508051037.html); «aquest territori |àrea metropolitana| és la 
mare de totes les batalles, aquí hem de cremar pràcticament tos els cartutxos i deixar algun petard petit per a la resta de Catalunya», afirma  
un dirigent  territorial  de CDC (http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/junts-pel-marca-com-prioritat-larea-metropolitana-cara-27-s-
4418995).

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/junts-pel-marca-com-prioritat-larea-metropolitana-cara-27-s-4418995
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/junts-pel-marca-com-prioritat-larea-metropolitana-cara-27-s-4418995
http://www.abc.es/espana/20150805/abci-albiol-cataluna-elecciones-ganar-201508051037.html
http://kaosenlared.net/banos-el-independentismo-que-ganara-es-el-que-se-esta-construyendo-en-las-areas-metropolitanas/
http://kaosenlared.net/banos-el-independentismo-que-ganara-es-el-que-se-esta-construyendo-en-las-areas-metropolitanas/
http://www.naciodigital.cat/naciosolsona/municipals2015/municipi/0813019/barcelona
http://www.naciodigital.cat/sabadell/municipals2015/municipi/0840904/badia/valles
http://www.naciodigital.cat/naciosolsona/municipals2015/municipi/0813015/badalona
http://www.naciodigital.cat/naciosolsona/municipals2015/municipi/0813245/santa/coloma/gramenet
http://www.naciodigital.cat/naciosolsona/municipals2015/municipi/0813194/sant/adria/besos
http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5uFlpxPfmIUc6KZj8mLnLOw10zDNZLgbMqazB
http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5uFlpxPfmIUc6KZj8mLnLOw10zDNZLgbMqazB
http://www.l-h.cat/elec/elec.aspx?idioma=1&tipus=R&a=58101
http://www.l-h.cat/elec/elec.aspx?idioma=1&tipus=R&a=58101
http://noticies.pcc.cat/2014/11/comunicat-de-dissolucio-del-pcc.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/ada-colau-reune-con-los-secretarios-generales-ccoo-ugt-4296699


de  la  subjectivitat  conscient  revolucionant  l’objectivitat  recíprocament.  Tot el  moviment  revolucionari 
emanat del paradigma del Cicle Revolucionari d'Octubre va compartir aquest optimisme teleològic –ja des de 
Marx i  Engels amb la revolució a Anglaterra,  passant  pels bolxevics després de 1917 amb la revolució  
europea i arribant a la desesperació eufòrica de la fracció maoista del PCX i dels albanesos del PTA als anys 
7029–, amb el qual es menysprea en major o menor grau el paper motor de l'element conscient.

II. Elements de la política internacionalista

En el transcurs general de les coses aquests últims anys, amb un govern de l’Estat immòbil i amplis sectors  
de  l’avantguarda  teòrica  hipnotitzats  (eclipsats)  pel  còmode internacionalisme vulgar  luxemburguista,  la 
independència  política  apareixia  com la  sortida  més  adequada,  des  de  la  política  internacionalista 30,  de 
resoldre la qüestió nacional pel que fa a Catalunya i, especialment, per a obrir un necessari debat en el sí de 
l’avantguarda. No obstant això, la qüestió ofereix un panorama completament diferent en l’actual estat de 
coses, havent-se celebrat la consulta del 9-N i a les portes d’unes eleccions legislatives el 27 de setembre. A 
diferència del  criteri  practicista de  la burgesia  i  del  nacionalisme independentista  petitburgès  –Esquerra 
Independentista,  principalment–,  que  té  la  independència  com a  projecte  nacional  entre  cella  i  cella  i  
s’agafarà on sigui, aquests dos escenaris diferents exigeixen un estudi detallat i no deixar-se portar cegament  
pel  corrent il·lusionant que una i altra vegada les burgesies mitjana i petita catalanes intenten encendre, ni 
treure-s’ho  de  sobre  d’igual  forma  sense  atendre  els  matisos  —matisos  que  són  decisius  en  la  història 
universal en general i en la història del marxisme en concret. 

La consulta del 9-N, que finalment va acabar en un no res i com a arma per guanyar temps, suposava una  
prova de foc per a l’actitud internacionalista de l’avantguarda teòrica, tant de Catalunya com de la resta de  
l’Estat  –i,  en  particular,  de  la  nació  opressora–.  Des  de  Catalunya,  BiR cridà  a  la  participació  en  tant  
enteníem que una oportunitat com aquesta d’expressió directa de les masses en un tema tan candent i tan  
dilatat com aquest  no podia passar-se per alt,  tant per a resoldre l'opressió nacional  catalana com per a  
l'educació internacionalista de l'avantguarda i les masses treballadores, però sense posicionar-nos en concret  
degut al seu caràcter no vinculant. Des de la resta de l’Estat, i amb especial importància des de la nació  
opressora, en complementarietat recíproca de tasques, altres col·lectius de la Línia de Reconstitució van  
cridar també encertadament a la participació a la consulta i,  en aquest cas per la seva situació de nació  
opressora, al vot pel Sí-Sí, segons els raonaments exposats31. En canvi, com es va poder veure, amplíssims 
sectors de l’avantguarda teòrica, en canvi, van cridar al boicot (i, s’ha de dir, per formes absurdes de boicot),  
i aquells sectors que havien cridat a la participació en la consulta, com des de l’Esquerra Independentista, un 
cop celebrada aquesta van desentendre’s del resultat i compromís del mandat imperatiu de les masses i s’han 
pujat al carro de les eleccions parlamentàries. Com s’ha dit abans, el 9-N quedà consumat com un no res; la 
majoria de l’avantguarda va perdre una oportunitat d’or pel que fa a la qüestió nacional per a l’educació  
internacionalista i s’ha arribat, amb tot, a un nou escenari  infinitament inferior,  no tan sols en l’escenari 

29) Malgrat les seves notables diferències –sent el maoisme el punt més elevat assolit en el Cicle d'Octubre, en concret amb la revolució  
peruana, i el hoxhisme la història de la línia bolxevic del PCUS repetida com a farsa–, tant des de Xina com des d'Albània es partia de bases 
comunes del paradigma obert amb la Revolució d'Octubre, com ho són el fatalisme optimista, l'economicisme, etc.: «L'enfonsament de la  
burgesia i les altres classes explotadores i la victòria del comunisme són inevitables, necessaris i independents de la voluntat de l'home» — 
CHUN-CHIAO, Chang;  Acerca de la  dictadura omnímoda sobre la  burguesía,  revista  Hongqi,  nº4,  1975. Traducció nostra.  |  «Aquest 
optimisme revolucionari emana de les pròpies lleis objectives del desenvolupament de la societat. El capitalisme és un sistema que la història  
ha condemnat a caure. Res, ni la rabiosa resistència de la burgesia, ni la traïció dels revisionistes moderns, poden salvar-lo del seu inevitable  
final. El futur pertany al socialisme i el comunisme» — HOXHA, Enver; Eurocomunismo es anticomunismo, 1980. Traducció nostra.
30)  La política internacionalista es fonamenta en el reconeixement i  aplicació del dret a l’autodeterminació per a les nacions i regions  
oprimides o especials i per la fusió del proletariat de totes les nacions en un moviment comú contra tot l’ordre de coses actual, supeditant-se  
en tot moment als interessos de la revolució comunista. Per tant, des de la política internacionalista, el fet d’ independència o no, o qualsevol 
altre tipus de relació entre nacions o regions, és una expressió concreta del dret a l’autodeterminació que s’ha d’avaluar segons les condicions  
específiques de cada cas i els interessos generals de la revolució; així, qualsevol escenari d’independència política de certa nació o regió és  
de caràcter transitori per a la fusió internacional de les nacions i segons la política internacionalista, enlloc de ser quelcom perenne per a una  
construcció nacional.
31)  Cèl·lula Roja: https://cellularoja.wordpress.com/2014/11/07/declaracion-en-torno-al-9n-en-cataluna/ | Juventud Comunista de Almería y 
Juventud  Comunista  de  Zamora:  http://jcalmeria.blogspot.com.es/2015/05/el-9-n-y-el-internacionalismo-proletario.html |  MAI: 
https://cellularoja.wordpress.com/2014/11/07/declaracion-en-torno-al-9n-en-cataluna/ |  Nueva  Praxis: 
https://nuevapraxis.wordpress.com/2014/11/07/algunas-reflexiones-en-torno-al-9n-y-la-cuestion-nacional-catalana/ 

https://nuevapraxis.wordpress.com/2014/11/07/algunas-reflexiones-en-torno-al-9n-y-la-cuestion-nacional-catalana/
https://cellularoja.wordpress.com/2014/11/07/declaracion-en-torno-al-9n-en-cataluna/
http://jcalmeria.blogspot.com.es/2015/05/el-9-n-y-el-internacionalismo-proletario.html
https://cellularoja.wordpress.com/2014/11/07/declaracion-en-torno-al-9n-en-cataluna/


polític  general  per  a  la  qüestió  nacional  catalana  sinó  que  també  (i  principalment  pel  que  interessa  al 
moviment revolucionari)  en la reafirmació de les posicions oportunistes i  nacionalistes de l’avantguarda 
teòrica,  que fan més  profunda una vegada més la  crisi  d’arrel en què es troba el  moviment  comunista 
internacional. 

En canvi, les eleccions parlamentàries del 27-S, com qualsevol altra elecció parlamentària, no corresponen al  
mandat imperatiu directe de les masses i consagren, al cap i a la fi, de nou, la pugna entre faccions de la  
burgesia catalana i estatal en un nou (i repetitiu a la vegada) escenari per a les negociacions interburgeses.  
Per aquest motiu, des de BiR i des de la Línia de Reconstitució en general, a diferència del 9-N, cridem al  
boicot  a  aquestes  eleccions  i  al  nou  cicle  electoral .  En  cap  cas  significa  això  renunciar  al  dret  a 
l’autodeterminació  per  a  Catalunya  i  qualsevol  altra  nació  o  regió,  ni  tan  sols  renunciar  a  la  seva  
independència política o qualsevol altra sortida en un noves condicions concretes, sinó que entenem que les 
condicions actuals (eleccions parlamentàries, amb la consulta ja celebrada i relegada al fons del calaix ) no es  
corresponen als interessos internacionalistes proletaris. L’oportunisme nacionalista, en canvi, s’aferra tan al  
9-N com al 27-S com quelcom  idèntic i  útil per a realitzar el seu projecte nacional,  burgès –en la línia 
practicista segons  la  qual  la  independència  és  una  cosa  merament  instrumental–,  o  els  rebutja 
categòricament sense prendre en consideració les diferents possibilitats que ofereixen per al proletariat. Des 
de la unilateralitat burgesa que impregna tot el moviment comunista se’ns podria objectar de canvi de línea,  
d’absència de posició ferma –de metafísics, que diria Rosa Luxemburgo, o de dualistes, que diria Kíevski–; 
però precisament el canvi substancial de la situació política exigeix un posicionament substancialment 
diferent i concret per a cada escenari des dels principis de l’internacionalisme proletari 32, tal i com ja 
vam comentar en el document publicat pel 9-N. És més, acontentar-se amb simples i supèrflues comunicats  
polítics en una posició tàctica inalterable ad infinitum, sigui quina sigui l’evolució dels esdeveniments, sense 
abordar la qüestió des de l’arrel, menyspreant la política proletària pròpia, no és més que fer el joc a tal o 
qual  sector  de  la  burgesia  en  una  típica  (massa  típica)  ostentació  practicista.  Els  principis  de 
l’internacionalisme proletari, i de la cosmovisió marxista en general, són la base abstracta a partir de la qual  
es  determinen i  prenen cos diferents  posicionaments  tàctics  segons les condicions concretes,  que poden  
variar i modificar-se en el temps (i que enriqueixen, en la síntesi teòrica, la cosmovisió marxista); així, per  
exemple,  en el  cas  actual de  Galícia  o  el  País  Basc,  o  de Catalunya  fa  una dècada,  no és  (o  no  era, 
respectivament) adequada la consigna de la independència política en tant que no existeix (o no existia) tal  
moviment polític majoritari i la independència per tant no es presenta (o no es presentava) com la sortida per  
a  resoldre  la  qüestió  nacional,  i  no  seria  tasca  ni  molt  menys  dels  comunistes  encendre  la  flama  de  
l’independentisme33. Congelar posicions tàctiques, concretes i temporals com a posicions de principis –per 
exemple, la unió federal en què es va construir la URSS, la direcció tècnica única en els unitats de producció 
a la URSS, la tàctica insurreccionalista o la no independència en certs casos–, porta a paradigmes assimilats 
amb  què  afrontar  mecànicament  qualsevol altre  problema  concret  que  acaben  debilitant  i  estancant  el 
marxisme34.
32) «El marxisme exigeix de nosaltres que tinguem en compte amb la majori precisió i comprovem amb tota objectivitat la correlació de  
classes i les peculiaritats concretes en cada moment històric» — LENIN, Vladimir Ílich; Cartas sobre tácticas, Obras Escogidas, Tomo VI, 
Progreso 1973; pàg. 111. Traducció nostra.

33) El mateix podria dir-se del posicionament respecte el cas de Polònia o Ucraïna en el segle XIX i inicis del XX; fins a mitjans del segle  
XIX era adequat per al moviment revolucionari internacional recolzar en les condicions concretes la independència política de Polònia en  
tant que opressió nacional russa i moviment majoritari present (insurreccions de 1831, 1863) per a resoldre-la, però a finals del segle XIX i  
inicis del XX  ja no era adequada la consigna d’independència de Polònia perquè tal moviment majoritari  havia cessat d’existir —per  
diferents raons històriques, com seria l’ascens de la burgesia polonesa integrada en el mercat intern rus i l’acceptació de certa autonomia 
regional, i per la política internacionalista duta a terme. Igualment, respecte Ucraïna era inadequada tal consigna en tant que no existia tal  
moviment —per diferents raons històriques, com la base comuna encara no suficientment diferenciada de la Petita Rússia amb la Gran  
Rússia, la dispersió territorial d’Ucraïna i la dèbil cultura nacional pròpia. Posteriorment a octubre de 1917, amb el poder soviètic devingut  
Nou Poder real, i en el context d’imminent guerra civil, malgrat florir el nacionalisme per totes bandes, segons els interessos de la revolució 
comunista internacional els bolxevics accediren a concedir la independència a territoris com Finlàndia però a posposar la independència de  
territoris estratègicament compromesos com Ucraïna —que malgrat això finalment es constituí com independent de mà dels cadets, firmà per 
separat el tracte de Brest-Litovsk amb la burgesia militar alemanya i en poques setmanes acabà envaïda per aquesta última.
34) «Els paradigmes no només resolen problemes que no s’havia sabut com atacar, sinó que prometen resoldre molts altres per vies similars.  
(...)  En  tants  els  paradigmes  es  mantinguin  ferms,  poden  funcionar  sense  un  acord  sobre  la  racionalització  o  sense  cap  intent  de  
racionalització en absolut» — KUHN, Thomas; La estructura de las revoluciones científicas; Fondo de Cultura Económica, Tercera Edición, 
México, 2008; pàg. 14 i 125. Traducció nostra.



La miopia teòrica dels  practicistes, tant de Catalunya com de la nació opressora que constitueixen en les 
diferents formes el gruix del moviment comunista de l’Estat espanyol (MCEe), duu a no distingir escenaris  
tan diferents com una consulta amb vot directe on les masses tenen la decisió en les seves mans i se les pot 
involucrar en l’internacionalisme i en la posició respecte la qüestió nacional, en una immillorable ocasió per  
a obrir la crítica sobre la qüestió nacional en l'avantguarda teòrica, i unes eleccions parlamentàries en què les 
diferents faccions de la burgesia pugnen per una millor posició negociadora i les masses són carn de canó. 
Repetim:  escenaris  tan  diferents  no  només per  la  diferència  de  formalitats  d’elecció,  sinó 
fonamentalment per la diferent potencialitat que se’n pot extreure per als interessos revolucionaris. Un 
cas particular, absurd i inigualable del menyspreu per la teoria i pel tracte concret de les situacions han estat  
els posicionaments idèntics del PCPE-PCPC per al 9-N i el 27-S: cridar al boicot, sigui quina ocasió sigui, 
tant pel 9-N com pel 27-S, apel·lant al «vot en clau de protesta introduint paperetes que manifestin el rebuig  
a la UE i l’OTAN»35, demostrant així que no han entès res sobre la qüestió nacional36. El més insultant del 
cas, i més perjudicial per als hàbits de l'avantguarda teòrica, és que presumeixen de «un anàlisi científic de la 
realitat del nostre país, basat en el materialisme històric i dialèctic, [que] ha permès als i les comunistes de 
Catalunya analitzar i definir amb claredat els interessos de classe que confronten projectes a Catalunya»;  
doncs bé, on està aquesta anàlisi científica, tan profunda i clarivident?!? Buscant-la no l'hem trobat enlloc.  
No entrarem a fer hipòtesis sobre com, internament des del PCPE-PCPC, s'arriba a tals posicionaments tan 
simplistes  i  favorables  als  nacionalismes,  però  si  amb  una  suposada  autoritat es  pretenen  justificar 
públicament en base d'una anàlisi  tan contundent  com sembla...  lo mínim és exposar-la a crítica de tota 
l'avantguarda teòrica i de les àmplies masses! I més tractant-se del moment actual, de profunda crisi del  
moviment revolucionari i amb la qüestió nacional a l'ordre del dia. El que no pot fer-se, sense caure en  
actituds elitistes i liberals, sense desarmar a la classe, és tirar la pedra i amagar la mà, exposar el què sense 
explicar el  perquè  i fugir com oportunistes functus offictio  intentant  convèncer sense  educar, intentant no 
involucrar-se en la teoria i crítica revolucionàries.  La sana tradició marxista s'ha de caracteritzar sempre per 
l'exposició pública, per l'explicació a totes les masses treballadores, de les seves crítiques i anàlisis, contra el 
secretisme i superficialitat de la política burgesa. 

En el comunicat del PCPE-PCPC per al 27-S s'afirma que «cap [dels projectes a Catalunya] correspon als  
[interessos] de la classe obrera i capes populars catalanes». Si bé qualsevol projecte nacionalista ha de ser  
aliè als interessos proletaris, això no implica (ni molt menys justifica) el deixar de banda la qüestió nacional, 
com fa el PCPE-PCPC i gran part de l'avantguarda teòrica del MCEe (capbussant-se inevitablement des de la  
consciència burgesa en els aspectes  econòmics immediats  i intentant treure's de sobre ràpidament aspectes 
que “sobresurtin” d'aquest àmbit, com la qüestió nacional). La qüestió nacional s'ha d'afrontar, com un afer 
que afecta i escindeix al proletariat, des de la política proletària, des de la política internacionalista de solució  
democràtica de l'opressió nacional i fusió internacional. L’actitud mencionada va relacionada amb l’actitud 
nacionalista  de  nació  opressora  de  menysprear  i  deixar  passar la  qüestió  nacional  com quelcom que 
involucra solament a la burgesia37, enlloc d’un afer a l’ordre del dia que involucra a totes les classes socials 
de la societat catalana i espanyola i que, particularment, alinea el proletariat darrere de tal o qual burgesia  
(com en qualsevol escenari sense moviment revolucionari reconstituït), o amb l’actitud nacionalista de nació 
oprimida d’identificar-se amb un projecte nacional i subordinar a aquest la lluita revolucionària en tots els 
escenaris polítics. Pel contrari, la qüestió nacional a l’Estat espanyol està més que mai a l’ordre del dia i 
exigeix  del  comunisme  una  política  per  abordar-la,  amainar-la,  resoldre-la  concretament  segons 

35)  http://pcpc.cat/resolucio-de-la-conferencia-nacional-del-pcpc-sobre-la-questio-nacional/ i  http://pcpc.cat/davant-la-convocatoria-
electoral-del-27s/,  respectivament.
36)  En  una  altra  mostra  d'incomprensió  del  caràcter  concret  que  en  cada  situació  específica  s'ha  de  donar  a  l'execució  del  dret  a  
l'autodeterminació, i allargant tal incomprensió a un model confederal absolut que no s'apropa en lo més mínim a les condicions d'un centre  
imperialista  i  als  interessos  unitaris  de  la  revolució,  en  una  entrevista  el  29-8-2015,  Carmelo  Suárez  afirma  que  «el  PCPE tiene  su  
formulación  de carácter confederal  porque  es  un tema que  no está determinado históricamente» (http://www.librered.net/  ?  p=40282  ). 
Negretes nostres.
37) Aquí poden confluir puntualment elements tant del dretanisme bauerià com de l’esquerranisme luxemburguista de nació opressora, ja  
que en entendre la qüestió nacional com un afer de la burgesia es cau en la concepció baueriana dels elements de la nació com a posseïdors  
de béns materials culturals que es circumscriu en l'actualitat, per tant, únicament a les classes dominants, i en la concepció luxemburguista 
que rebutja la qüestió nacional per al proletariat a causa tant d’un suposat excloent dret polític que el proletariat no ha de tocar com d’una 
suposada unidireccionalitat econòmica que esborra les possibilitats de resoldre la qüestió nacional.
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http://pcpc.cat/davant-la-convocatoria-electoral-del-27s/
http://pcpc.cat/davant-la-convocatoria-electoral-del-27s/
http://pcpc.cat/resolucio-de-la-conferencia-nacional-del-pcpc-sobre-la-questio-nacional/


l’internacionalisme proletari –dret a l’autodeterminació i fusió del proletariat de totes les nacions– i les  
tasques  del  moment  actual  de  l’avantguarda  —lluita  de  dos  línies  entorn  el  Balanç  del  Cicle 
Revolucionari d’Octubre en general, i entorn el balanç de la qüestió nacional en concret en aquest 
aspecte.  Només  podrà  desenvolupar-se  una  verdadera  consciència  revolucionària  capaç  d’emprendre  la 
titànica obra de revolucionar el món com a tot si s’és capaç de sintetitzar i assimilar, de conèixer i saber 
tractar, qualsevol tipus de relació social entre qualssevol tipus de classes en la societat, de condensar 
qualsevol cas i situació38, és a dir, de desenvolupar una cosmovisió revolucionària totalitzadora de totes els 
contradiccions i determinacions39. Simplificar, o millor dit, rebaixar i limitar la consciència revolucionària i 
les seves “àrees d’incumbència” a aspectes empíricament propers a les experiències pràctiques immediates  
exclusives del proletariat (o de l’aristocràcia obrera, monopolitzadora actual dels moviments espontanis), és a 
dir,  a allò que es té a la mà, significa renunciar al paper actiu dirigent de la consciència revolucionària i 
caure  en  l’espontaneïtat  economicista,  en  l’estreta  reproducció  del  paper  empíric del  proletariat  en  les 
contradiccions actuals, en la qual es juxtaposen mecànicament diferents tòpics de diferents àmbits (o fronts) 
parcials  de  resistència  (antifeixisme,  republicanisme,  ecologisme,  feminisme,  etc.)  sense  la  totalització 
revolucionària40.

Concloent aquest  anàlisi  de la situació actual  de la qüestió nacional  a Catalunya,  resta dir que, com en  
qualsevol  fenomen, la contradicció principal  que regeix el  procés sobiranista està determinada externa i 
internament a la vegada. El procés sobiranista es desenvoluparà, per tant, segons l'oposició, la iniciativa i la 
resposta de la burgesia mitjana i petita catalana envers el bloc dominant espanyol  i segons la configuració i  
relacions internes de les forces polítiques de tals capes de la burgesia, sent això últim lo fonamental, ja que  
les relacions internes es manifesten activament a través de relacions externes 41 o, en aquest cas, l'actitud 
envers  l'Estat  burgès  espanyol  serà  manifestació  de  les  contradiccions  internes  del  front  de  la  burgesia 
nacionalista. Vista la situació actual, portant al límit el tempo per a les negociacions interburgeses en un nou 
panorama polític, i amb la característica vacil·lació i incapacitat de la burgesia petita catalana i castellana 42, 

38)  «Es pot “elevar l’activitat  de la  massa obrera”  únicament a condició que no ens limitem a fer “agitació política sobre el terreny 
econòmic”. I una de les condicions essencials per a aquesta extensió indispensable de l’agitació política consisteix en organitzar denúncies 
polítiques omnímodes. (...) La consciència de la classe obrera no pot ser una verdadera consciència política si els obrers no estan acostumats 
a fer-se eco de tots els casos d’arbitrarietat i d’opressió, de tots els abusos i violència, siguin quines siguin les classes afectades; a fer-se 
eco, a  més,  des del  punt de vista [comunista],  i  no des de cap altre...  La consciència de les masses obreres no pot ser una verdadera  
consciència de classe si els obrers no aprenen —basant-se en fets i esdeveniments polítics concrets i, a més, actuals sense falta— a observar a  
cadascuna de les altres classes socials en totes les manifestacions de la seva vida intel·lectual, moral i política ; si no aprenen a fer una 
anàlisi materialista i una apreciació materialista de  tots els aspectes de l’activitat i la vida de  totes les classes, sectors i grups de la 
població. Qui orienta l’atenció, la capacitat d’observació i la consciència de la classe obrera de manera exclusiva —o tot i que només sigui  
amb preferència— cap a ella mateixa, no és un [revolucionari], ja que el coneixement de la classe obrera per sí mateixa està lligat de mode  
indissoluble a la completa claredat no només dels conceptes teòrics... o millor dit: no tant dels conceptes teòrics com de les idees, basades en 
l’experiència de la vida política, sobre les relacions entre totes les classes de la societat actual» — LENIN, Vladimir Ílich; ¿Qué hacer?, 
Apartat III, 1901-1902; https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1900s/quehacer/index.htm. Traducció i negretes nostres.
39) «El primer que s’ha de fer és comprendre [la base terrenal] en la seva contradicció i després revolucionar-la pràcticament eliminant la  
contradicció.  Per consegüent,  després de descobrir  en la  família  terrenal  el  secret  de la sagrada família,  s’ha de criticar teòricament  i  
revolucionar  pràcticament»  —  MARX,  Karl;  Tesis  sobre  Feuerbach,  1845;  https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/45-feuer.htm . 
Traducció nostra.
40) Per això, des de la Línia de Reconstitució s’entén que la Guerra Popular és l’etapa de conquesta de les àmplies masses, ja que, sent la 
única estratègia universal adequada a les condicions de la revolució proletària (qüestió del Nou Poder, etc.), posa en tensió totes les relacions 
socials entre classes i condensa en un únic procés totes les contradiccions de la societat i, així, organitzades militarment pel Nou Poder, les 
masses poden desenvolupar la consciència revolucionària assimilant tots els aspectes, poden dilucidar entre revolució i contrarevolució, entre  
la nova societat en construcció i els crits de l’antiga societat en agonia, a través de la seva pròpia experiència pràctica en condicions noves; 
una  consciència revolucionària que de cap forma es desenvolupa espontàniament en les lluites resistencials –parcials per naturalesa, i  
majoritàriament pacífiques en centres imperialistes– ni en acumulacions de força entorn reclames reformistes (República, antiimperialisme, 
etc.). Els processos de Guerra Popular a Xina o Perú, així com la guerra civil a Rússia de 1917-1922, mostren que és en tal context en què les 
àmplies masses proletàries i treballadores (camperols, artesans, petits propietaris, etc.) es guanyen per a la revolució —guerres interburgeses  
com la Guerra Civil  a  Espanya o diferents guerres d’alliberament  nacional  (Argèlia,  Vietnam, etc.)  també mostren com les masses es  
guanyen a través de l’organització i posada en tensió de tota la vida social i la mobilització militar.
41) Això és una forma universal de qualsevol fenomen —i clau per entendre la derrota a la URSS, Xina, Albània, etc., com a resultat de la  
lluita de classes en el seu interior, i particularment de la debilitat i insuficiència de la línia proletària, com a factor principal i no caure en  
causes  externes  (setge  imperialista,  espies,  etc.)  com a  factor  principal.  Sobre  la  contradicció  latent  en  la  mercaderia  Marx  deia  que: 
«L’oposició interna entre valor d’ús i valor, tancada en la mercaderia, ve representada mitjançant una oposició externa, o sigui, mitjançant la  
relació de dues mercaderies. (...) La forma simple del valor d’una mercaderia és la forma fenomènica simple de l’oposició entre valor d’ús i  
valor continguda en ella» — MARX, Karl; El capital, Llibre I, Volum I, Secció primera. Traducció nostra.
42) Vegi's els fracassos i els dubtes en els moments de la I República, impulsada per la burgesia liberal i sectors inferiors de la burgesia i  
última verdadera temptativa  democràtico-revolucionària de la  revolució burgesa  espanyola (posterior  formació i  consolidació  del  bloc  
dominant modern de l'Estat espanyol), de l'aprovació vacil·lant i anul·lament immediat de les lleis de Solució de Conflictes derivats dels  

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/45-feuer.htm
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el procés seguirà a l'ordre del dia per molt temps. La reforma constitucional o una nova articulació regional  
serà  necessàriament  el  context  en  què  desembocaran  les  negociacions  interburgeses,  en  què  molt 
probablement determinats sectors de la burgesia mitjana catalana que encara no s'han despenjat del procés 
cediran davant les noves propostes. Com a exemple podria posar-se la patronal catalana CECOT, membre de 
Foment del Treball però a la vegada adherida al Pacte Nacional per al Dret a Decidir i al Manifest del Far 43, 
en la qual ja a l'any 2012  només hi havia un 53% de les empreses  favorables a la independència i, pel  
contrari, un 44% admetien “incertesa” davant la situació actual (“desorientació”, podria dir-se millor) 44. La 
situació és similar a tantes altres patronals de la mitjana burgesia catalana, tot i que certament hi ha patronals  
més decidides que altres  —patronals d'àmbit  més local i  català,  com FemCat. Actualment,  a la mateixa 
CECOT, un 98% dels seus membres creuen que no es pot  seguir  en la situació actual. 45 Per tant,  nous 
escenaris polítics i sobretot noves propostes pactades (reforma constitucional, més inversions, compliment de 
l'Estatut,  etc.)  podrien fer  virar la “incertesa” i  la necessitat  d'una “sortida” cap a posicions més fermes  
contràries  a  la  independència  política  de  Catalunya.  A tal  sortida,  en  diferents  sentits  segons  els  seus  
respectius interessos, ja s’hi ha mostrat favorables sectors de la gran burgesia, com PSOE-PSC i UDC46, així 
com la gran patronal catalana Foment del Treball Nacional, i sectors de la petita burgesia i aristocràcia obrera  
(Podemos,  IU-ICV, etc.).  El punt fonamental,  el  que ens interessa a nosaltres, serà la capacitat per 
resoldre  la  qüestió  nacional,  de  trobar-ne  una  solució  democràtica,  fet  que  es  presenta  com 
extremadament  improbable  en  aquest  nou  escenari,  deixat  de  banda  el  9-N  i  davant  un  període 
d'intenses negociacions interburgeses —i més si opcions emergents de la nova política com Podemos giren 
el cap i miren cap un altre lloc davant la la qüestió nacional. Per altra banda, tot pot treure a la llum encara  
més  contradiccions  en  el  bloc  de  la  burgesia  mitjana  i  petita  catalana,  que  podria  portar  a  cert  
envalentonament o radicalització d'algunes de les seves forces, en contraposició a previsibles  desercions, 
amb la consegüent potenciació del nacionalisme entre les masses treballadores. 

Per això, des de BiR entenem que el 9-N havia de ser un esdeveniment clau, un abans i un després, tant per 
donar  sortida  al  problema  nacional  català  –mandat  imperatiu  de  les  masses  enlloc  de  negociacions 
interburgeses i camins parlamentaris interminables que segueixen alimentant el problema nacional–, com per 
a posar a prova la capacitat de l'avantguarda teòrica de no fer el joc a tal o qual nacionalisme, com finalment  
va  passar  ja  fos  passant  per  alt  el  9-N boicotejant-lo  o  ometent  l'expressió  directa  de  les  masses  fent  
seguidisme per al 27-S. Inevitablement, per conseqüència, a diferència del què agradaria a la gran burgesia  
del bloc dominant47 (i a la majoria del MCEe, immòbil i incapaç), la qüestió nacional no desapareixerà de 
sobte sense rastre.  La pràctica d'aquests últims mesos,  com a criteri  de veritat,  mostra que no es tracta  
d'aixecar un nacionalisme radical o de deixar passar els esdeveniments de la lluita de classes, sinó de fer  
avançar l'internacionalisme proletari i de ser capaços d'abordar la realitat i les tasques subjectives ineludibles 
que l'estat objectiu del moviment revolucionari actual presenta. La única sortida que interessa al proletariat  
revolucionari  és  l'internacionalisme,  fer  política  pròpia  i  tractar  profundament  la  qüestió  nacional 
desenvolupant la  lluita de línies entorn el  Balanç per a la  reconstitució ideològica del comunisme, sent 
aquesta el primer problema que ha d'enfrontar la revolució. La decadència objectiva generalitzada de la 

contractes de conreus i de Contractes de Conreu per a la pagesia productora catalana als anys 30 del segle passat, de la proclamació de la  
República Catalana en la II República, etc.
43) El maig de 2014, una vintena llarga de patronals i associacions de la burgesia mitjana i petita catalana (Cecot, Fepime, AMEC, Pimec, FemCat,  
etc.), junt a certs elements de Foment del Treball,  van firmar a Llafranc el  Manifest del Far adherint-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i 
recolzant el procés sobiranista: http://www.elpuntavui.cat/ma/article/3-politica/17-politica/738643-el-mon-empresarial-catala-es-mobilitza-pel-dret-a  -  
decidir.html 
44) http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/empresaris-cecot-recolza-independencia-patronal-terrassa-2223714  
45) http://www.europapress.es/economia/noticia-abad-cecot-cree-cataluna-independiente-seguiria-eurozona-20150903111654.html 
46) Com a política de faccions de la gran burgesia que busquen certa sortida “pactada” a la situació actual s'entenen els tanteigs entre UDC i  
PSC a Catalunya i el fet que, arran de l'entrevista a Felipe González del 30-8-2015 a El País on “alertava” als catalans dels “perills” del 
procés sobiranista i les seves declaracions posteriors a  La Vanguardia sobre modificar la Constitució per a reconèixer Catalunya com a 
nació, el líder d'UDC, Duran i Lleida, manifestés el 30-8-2015 el seu “agraïment” respecte una persona amb qui sempre s'havia “entès” i el  
Secretari  General d'UDC, Ramon Espadaler, destaqués el 5-9-2015 que Felipe González “fa un reconeixement interessant de la realitat  
nacional de Catalunya” i afirmés que “aquest és el camí, però hem de passar de les bones paraules als fets”.
47) En una entrevista el 3-9-2015, el president de la patronal CECOT, Antoni Abad, explica que a Foment del Treball, patronal de la qual  
forma part, no s'ha obert el debat sobre la qüestió nacional catalana: http://www.europapress.es/economia/noticia-abad-cecot-cree-cataluna-
independiente-seguiria-eurozona-20150903111654.html 
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http://www.elpuntavui.cat/ma/article/3-politica/17-politica/738643-el-mon-empresarial-catala-es-mobilitza-pel-dret-a-decidir.html
http://www.elpuntavui.cat/ma/article/3-politica/17-politica/738643-el-mon-empresarial-catala-es-mobilitza-pel-dret-a-decidir.html


cosmovisió revolucionària, derrotada i estancada arreu, reduïda a mer decàleg polític,  fossilitzada com a  
herència històrica ja constituïda, desbordada i incapaç respecte els nacionalismes, el positivisme, etc., ha  
d'esdevenir, per obra  subjectiva creativa, fertilitat per a la seva elevació, per a la seva reconstitució com a 
ideologia del proletariat revolucionari.
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