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100 revolucions 
es publica, precisament, cent 

anys després de l’assassinat de Rosa. 
Així doncs, des de 1919, almenys cent 

revolucions han sigut possibles, hagen oco-
rregut o no finalment. El germen d’una revolta 
està en cada protesta, en cada petita resistèn-
cia. Com hem aprés amb Rosa, sense que ens 
adonem, qualsevol acte quasi espontani i 
imperceptible pot alterar-ho tot, multipli-
car-se ràpidament per cent i fer tremolar 
l’statu quo. En les seues pròpies paraules, 
“un incident, mínim en aparença, va pro-

vocar el desbordament. Rosa Luxemburg (1871-1919) va 
ser una revolucionària que va mi-
litar en el Partit Socialdemòcrata 
d’Alemanya, sent crítica amb les 
postures reformistes d’aquest. En 
1914, davant el suport del SPD a la 
participació d’Alemanya en la Gran 
Guerra, va abandonar el partit i va 
formar la Lliga Espartaquista, el 
germen del futur Partit Comunista. 
En 1918 va participar en les revol-
tes obreres dels consells alemanys i 
va morir assassinada pel seu suport 
decidit a aquestes.
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COL·LECCIÓ SUD 

Sud és el que en cada absorció del capital s’escapa.
Sud és el que ens permet que la història no es 
tanque.
Aquesta col·lecció tracta d’abordar una perspectiva 
política des de, al i per al Sud, amb tots els seus 

significats: culturals, geogràfics, socials, econòmics, etc. Perquè el 
Sud sempre ha estat fora del centre de les nostres representacions, 
justament perquè el Sud és allò que descentralitza. Un Sud que, 
fins i tot, està més enllà dels podrits mercats alternatius.
Ací es reclama el Sud de tots els pols: l’autonomia en la creativitat, 
la crítica i la praxi política. És des d’aquests paràmetres socials des 
d’on neixen els relats històrics que permeten parlar d’esperança. 
Perquè l’esperança és, de moltes, la millor virtut de la resistència. 
Pensar-nos com a «Sud» implica analitzar les formes en què es 
construeix un món no manipulat, del Nord, on la realitat es mou 
al voltant d’uns interessos particulars i interfereix la possibilitat 
de qualsevol tipus de món comú, compartit. Pensar una política, 
d’aquest mode, del Sud, no parteix tan sols d’una constatació de 
la desigualtat geopolítica (que travesa qualsevol territori limitat), 
sinó d’una experiència sentida en la lluita local i diària. Perquè és 
des d’ací, des del dia a dia, on és radical la pregunta política pel 
sentit de la lluita i la construcció d’un món digne. Sud és el que 
ocorre quan allò local parla amb la seua pròpia veu.
Aquesta col·lecció, al capdavall, pretén recollir a mode de mapa 
aquestes experiències de resistència local i preocupació pels modes 
de viure en clau col·lectiva; els problemes de la política territorial, 
cultural i lingüística; anàlisis de les tensions per l’autonomia en 
els moviments socials i, en definitiva, els cúmuls d’esdeveniments 
que se solen menysprear en els grans plans estatals i els fluxos de 
la borsa. Allò que es vol fer desaparèixer, en aquesta guerra civil 
silenciosa, a còpia de policia, mass media i obediència.
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Algaravia, revolta i interferències
(a mode de pròleg)

No era una marxista ortodoxa; de fet, era tan poc orto-
doxa que podria dubtar-se de si en realitat era marxista 

(...) Des del punt de vista de Rosa Luxemburg, la rea-
litat, amb tots els seus aspectes meravellosos i aterridors, 
era el més important, més fins i tot que la revolució en 

si. La seua heterodòxia era pura.

Hannah Arendt, A Heroine of Revolution

Introducció

La selecció de textos de Rosa Luxemburg que tens a les mans ha 
pretés (i esperem que assolit) no ser una selecció a l’ús. L’antologia 
clàssica de textos escollits tracta de buscar aquells textos més im-
portants, assumint normalment que allò important es defineix des 
d’una perspectiva històrica, és a dir, aquelles parts de l’obra de 
l’autora que ens servirien per a entendre millor l’època en què van 
ser escrites.

Nosaltres, en canvi, hem buscat tot el contrari. Hem volgut fer 
un exercici creatiu i, per tant, purament subjectiu. Una selecció 
basada en la nostra experiència militant. Per tant, els textos triats 
han sigut aquells que, per a nosaltres, il·luminen el present, ens per-
meten repensar-lo i reflexionar sobre allò que fem. En coherència 
amb la majoria de textos de Rosa, aquest llibre vol ser més un pam-
flet que una reflexió teòrica elaborada. Un llibre de batalla, una 
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mirada oberta al món, una indagació i un munt d’interrogants. 
L’objectiu era que Rosa ens acompanyara en les nostres reflexions 
presents. Ara us convidem a que també us acompanye a vosaltres.

Precisament, pel que acabem d’exposar, hem descartat per a 
aquest treball incloure parts del llibre L’acumulació del capital. 
Aquest llibre, la lectura del qual sens dubte recomanem, és el més 
teòric de Rosa. Encara que ens semblava difícil enllaçar les re-
flexions de l’autora sobre teoria econòmica amb la situació ac-
tual del capitalisme, sí que ho va aconseguir de manera magistral 
Nancy Fraser en la ponència The Significance of Rosa Luxemburg 
for Contemporary Social Theory. Rosa Luxemburg arriba a la con-
clusió, i ho demostra empíricament, que el capitalisme per natu-
ralesa és imperialista; que quan els recursos naturals autòctons i 
les forces productives no són suficients (o generen resistències) el 
pas obvi és l’expansió del capitalisme cap a llocs no capitalistes. 
Nancy Fraser comprén que la crítica de Rosa Luxemburg enllaça 
directament amb les anàlisis ecofeministes contemporànies, que 
ens han ensenyat que quan el capitalisme no pot expandir-se més 
mitjançant els elements productius, mercantiliza i privatitza els 
elements no capitalistes (les cures, l’àmbit reproductiu) i sobreex-
plota la naturalesa. Així, hui viuríem un imperialisme sobre els 
territoris més íntims i recòndits: les nostres llars, les nostres rela-
cions interpersonals i els nostres cossos. 

Un segon llibre de Rosa que hem deixat de costat: Crítica a 
la Revolució Russa. El principal motiu que ens ha portat a no in-
cloure fragments d’aquest llibre és, bàsicament, que no compar-
tim les opinions de Rosa Luxemburg sobre la qüestió de les na-
cionalitats. Podríem tractar de discutir el punt de vista de Rosa 
Luxemburg, afirmar que el context en el qual es van produir les 
crítiques de Rosa Luxemburg a la independència de Polònia no 
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té res a veure amb el context actual, ja que hui dia no existeix un 
subjecte polític revolucionari conscient (proletariat, diria Rosa) 
l’acció del qual puga ser bloquejada per una burgesia nacionalista. 
Hui la possibilitat de ruptura passa, sí o sí, per espentar el procés 
independentista cap a la ruptura del règim del 78. O això ens 
sembla a nosaltres. A nosaltres i a altres amigues com Santiago 
López Petit, que en el seu article Tomar posición en una situación 
extraña (que ve acompanyat per una imatge que diu “No le deseo 
un Estado a nadie”) explica votemos, pues, para romper el régimen 
de 1978 heredero del franquismo. Votemos porque votar en estos mo-
mentos constituye un desafío al Estado, y ese desafío nos hará un poco 
más libres. Pero no olvidemos nunca el grito de “nadie nos representa” 
ni tampoco que la lucha de clases sigue actuando en lo que aparente-
mente es homogéneo”.

No obstant això, el nostre objectiu no és discutir contra Rosa si 
no discutir (criticar) la realitat al costat d’ella. No coincidir amb ella 
en tot és potser una prova d’heterodòxia i falta de dogmatisme. Al-
menys aquesta és la nostra intenció, no caure en pensaments estancs 
i tancats. Tant és així que, potser, Rosa Luxemburg s’horroritzaria 
de veure aquest llibre. No solament perquè qui ho edita aposta per 
un suport decidit als processos d’autodeterminació dels pobles, sinó 
també pel seu sentir llibertari. Rosa Luxemburg, poc donada a les 
subtileses i les mitges tintes, va dir que “l’anarquisme no és la teoria 
del proletariat militant, sinó l’estendard ideològic del lumpenpro-
letariat contrarevolucionari”. Ai! Amb el que ens agrada a nosaltres 
allò del lumpenproletariat. Potser, no ho podem saber, Rosa hague-
ra canviat la seua perspectiva sobre l’anarquisme si haguera pogut 
conéixer de prop la tradició llibertària ibèrica. 

En qualsevol cas, creiem que és important deixar clar el nos-
tre punt de partida: el comunisme llibertari. No som els primers 
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llibertaris que teoritzen a partir de Rosa; en Rosa Luxemburg i 
l’espontaneïtat revolucionària, Daniel Guerín ja va assajar aquesta 
possibilitat. Ara bé, aquest llibre no és un intent de reapropiar-
nos de l’obra de Rosa Luxemburg. No volem interpretar l’autora, 
ni explicar el seu pensament a ningú, sinó que ella parle per si 
mateixa i, a més, oferir una possible lectura de part del seu pensa-
ment… per a qui? Per a totes aquelles que no deixem de pegar-li 
voltes a la qüestió de com transformar radicalment el món.

Finalment, 100 revolucions es publica, precisament, cent anys 
després de l’assassinat de Rosa. Així doncs, des de 1919, almenys 
cent revolucions han sigut possibles, hagen ocorregut o no final-
ment. El germen d’una revolta està en cada protesta, en cada pe-
tita resistència. Com hem aprés amb Rosa, sense que ens ado-
nem, qualsevol acte quasi espontani i imperceptible pot alterar-ho 
tot, multiplicar-se ràpidament per cent i fer tremolar l’statu quo. 
En les seues pròpies paraules, un incident, mínim en aparença, va 
provocar el desbordament. Precisament per això, la banda sonora 
d’aquest llibre no podia ser una altra que Yo por ellas, ellas por mí, 
la cançó que es va compondre per a la vaga històrica del 8 de març 
de 2018 i que diu: a la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga 
hasta la madre quiere ir; a la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellas 
madre, ellas por mí.
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proletariat, massa, multitud… algaravia

El meu ideal és el règim social en el qual po-
guera amb la consciència tranquil·la estimar 
a tothom.

Rosa Luxemburg

La pregunta que ens fa començar aquesta reflexió, el nostre punt de 
partida, és la següent: què és el bon viure? Com potser aquesta pre-
gunta és molt poc concreta, abordarem millor la reflexió si precisem 
un poc més: On trobem el bon viure? A través de la nostra experièn-
cia podem respondre: en un menjar compartit, en les amigues, en 
el diàleg, en l’assemblea, en la trobada, en estar  juntes en el llit o el 
sofà. Ací és on realment sentim que gaudim la vida, que val la pena. 
Aleshores, pensaran alguns, per què tantes complicacions amb la 
revolució, la política, etc.? Per a què tot això si allò que dieu voler 
és fàcil d’aconseguir? Perquè no és tan fàcil, perquè el capitalisme i 
la maleïda necessitat del treball assalariat ens van llevant hores, dies, 
mesos, anys. D’aquesta manera, cada vegada és menor el temps per 
a preparar un menjar, per a quedar amb les amigues i estar juntes 
tranquil·lament, tenir les energies per a una assemblea que podria 
allargar-se. Aquelles experiències en les quals hem descobert que tot 
allò que és la vida s’intensifica, el temps es dilata i, fins i tot, queda 
suspés, són les lluites: les places en 2011, les protestes i vagues dels 
anys següents, el moviment feminista, el procés independentista. 
No és que ens agrade la lògica de la guerra, preferim una vesprada 
amb amigues que una manifestació. Però si la lluita és vida és per-
què, encara que siga un poc, ens posiciona contra el capitalisme, 
que és la mort, i en certa mesura ens allunya un poc d’ell. Alguns 
dels moments més feliços de la nostra vida han tingut lloc lluitant. 
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Qui érem? Una confusa mescla de diverses capes populars amb 
interessos molt diversos i emmaranyanadament entrecreuats [a partir 
d’ara, i si no especifiquem el contrari, els fragments en cursiva 
seran paraules de Rosa]. L’afirmació és de 1905. Els teòrics de 
l’esquerra porten dècades tirant-se dels pèls, la revolució ja no és 
possible -diuen- perquè la classe obrera ja no és el que era. Aquest 
posicionament respon a una forta mistificació de la idea de “classe 
obrera”. La classe obrera, com a subjecte social i polític, composta 
per obrers qualificats de fàbrica que són els protagonistes de l’acció 
revolucionària… pràcticament no ha existit en tota la història més 
enllà dels cartells soviètics enaltint la figura vigorosa dels treballa-
dors convertits en autèntics herois, el “nou home socialista”, li van 
dir. La “classe obrera”, o millor, les persones en lluita per canviar el 
món, sempre han sigut mestisses, rurals i urbanes, dones i negres, 
pobres i de “classe mitjana”, etc. No és poca cosa dir que la Revo-
lució Russa, que per a molts segueix sent el paradigma del que ha 
de ser una revolució, va començar amb protestes de dones el 8 de 
març de 1917 (el 23 de febrer en el calendari julià rus, que anava 
13 dies per darrere del calendari gregorià de la resta d’Europa). Per 
tant, la revolució segueix sent possible.

Va ser mínim el pretext que va desencadenar el moviment. 
Dos obrers de les pedreres de Putílov van ser acomiadats perquè 
pertanyien a l’associació legal de Zubátov. Aquesta mesura va 
provocar el 16 de gener un moviment de solidaritat que va 
abastar a 12.000 obrers d’aquestes pedreres. [...] L’efervescència 
revolucionària dels obrers de Putílov es va estendre ràpidament 
a altres fàbriques, i, alguns dies després, es declaraven en vaga 
140.000 obrers.

[...]
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A Lodz, al mes de juny, una gran concentració de masses, dis-
persada pels soldats, culmina en una manifestació de 100.000 
obrers en l’enterrament d’algunes víctimes de la soldadesca, que 
va resultar una nova trobada amb l’exèrcit i, finalment, en 
la vaga general, que, en els dies 23, 24 i 25, es transforma en 
el primer combat de barricades de l’imperi tsarista. Al juny 
esclata al port d’Odessa, amb motiu d’un petit incident a bord 
del cuirassat Potemkin, la primera gran revolta de mariners de 
la flota del mar Negre, que provoca al seu torn vagues gegan-
tesques a Odessa i Nicoláyev. Repercussions: vagues de masses i 
revoltes de marins a Cronstadt, Libau i Vladivostok.

Ens recorda poderosament al cicle de lluites 2011-2014. A 
l’inici, que vam rebre amb sorpresa, de l’ocupació de les places 
que van créixer com a gegants en pocs dies. Al ritme frenètic, a 
la solidaritat amb les lluites (algunes àmplies en el temps, com el 
creixement de la PAH; altres més concretes, com el gran suport 
popular a les protestes dels miners asturians en 2012), al conflicte 
incessant. 

Qui érem? Persones majors, joves, aturades, treballadores, etc. 
És veritat que el perfil predominant o més visible era el d’una jo-
ventut blanca de classe mitjana, universitària, que estava frustrada 
perquè les seues expectatives de futur s’havien truncat. Però també 
és cert que molts d’aquests joves ens vam radicalitzar. Si Rosa i 
molts teòrics clàssics han parlat de “massa”, uns altres com Negri 
han tractat de renovar la tradició marxista amb el concepte “mul-
titud”, nosaltres proposem ací, solament a mode de joc teòric, 
l’“algaravia”.

Algaravia és, segons el diccionari, cridòria confusa de di-
verses persones que parlen a un temps; llengua atropellada o 
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inintel·ligible; embull1. L’origen de la paraula és la paraula àrab 
“al‘arabíyya”, la llengua àrab, que per als cristians peninsulars era 
una “xarrada incomprensible”. Pura frontera i mestissatge. Així 
érem, algaravia pura, incomprensibles per a tots aquells que repre-
sentaven el poder (polítics, empresaris, mitjans de comunicació, 
etc.), una alegria desbordant, una festa absoluta que ens feia sentir 
més vives que mai. No van faltar els que, volent estar al nostre 
costat, es frustraven perquè tot allò no encaixava amb el que se-
gons els seus plans havia de ser una protesta o, també, els que 
van veure el seu ego tocat de mort perquè no havien sigut ells els 
que havien liderat el moviment des dels seus inicis. L’algaravia és 
incontrolable. Rosa ens va advertir fa més de cent anys que la re-
volució, mitjançant la vaga de les masses, no podia ser controlada 
o programada per una organització política:

La vaga de masses, tal com ens la mostra la Revolució Russa, és 
un fenomen canviant, que reflecteix en si mateix totes les fases 
de la lluita política i econòmica, i tots els estadis i moments de 
la revolució. El seu camp d’aplicació, la seua força d’acció i el 
moment del seu desencadenament canvien contínuament. Obri 
sobtadament noves i àmplies perspectives per a la revolució allí 
on semblava haver caigut en un atzucac; i fracassa, allí on es 
creia poder comptar amb ella plenament. Ara s’estén per tot l’im-
peri com una ampla ona de mar, ara es divideix en una xarxa 
gegantesca d’estrets rierols; ara brolla de les profunditats com una 
fresca font, ara s’enfonsa completament en la terra. Vagues polí-
tiques i econòmiques, vagues de masses i vagues parcials, vagues 
seguides de manifestacions i vagues acompanyades de combats, 

1  Aquesta definició d’algaravia apareix en la RAE però no queda recollida per 
cap diccionari de la llengua catalana, en els quals solament es té en compte algaravia com 
el nom històricament aplicat a la llengua àrab a la península Ibèrica. No obstant això, 
hem decidit utilitzar (i apropiar-nos) el terme per les seues possibilitats creativoteòriques.
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vagues generals de branques industrials aïllades i vagues generals 
en determinades ciutats, lluites pacífiques per augments salarials 
i batalles de carrer, combats en les barricades...: tot això flueix 
caòticament, es dispersa, s’entrecreua, es desborda; és un oceà de 
fenòmens, fluctuant i eternament en moviment.

(...)

Prendre la iniciativa i la direcció no consisteix, ací tampoc, a 
donar ordres arbitràriament, sinó a adaptar-se el més hàbil-
ment possible a la situació, i a mantenir el més estret contacte 
amb la moral de les masses. L’element espontani, segons hem 
vist ja, va exercir un gran paper en totes les vagues de masses a 
Rússia, ja siga com a element impulsor, ja siga com a fre. Però 
això és així, no perquè a Rússia la socialdemocràcia és encara 
jove i feble, sinó pel fet que cada acció particular és el resultat 
d’una infinitat de factors econòmics, polítics, socials, generals i 
locals, materials i psicològics, que cap d’ells pot definir-se ni cal-
cular-se com un exemple aritmètic, quan el proletariat, amb la 
socialdemocràcia al capdavant, exercisca el paper dirigent en la 
revolució, aquesta no és una maniobra del proletariat a camp 
obert, sinó una lluita en el si de convulsions de l’esqueixament i 
desplaçament incessant de tots els fonaments socials. En resum, 
si l’element espontani va exercir un paper tan important en les 
vagues de masses a Rússia, no és perquè el proletariat rus man-
cara de la “suficient preparació”, sinó perquè les revolucions no 
s’aprenen a l’escola.

L’algaravia és, en definitiva, una gran festa contra el capital… què 
succeeix quan acaba la festa?
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reforma o revolució… revolta

La vida, en acció revolucionària, es converteix en vertadera 
vida, ja que posa la justícia per sobre de la pròpia supervi-
vència. La vida que afirma la seua capacitat per a actuar: 

sense rèdit, sense percentatge, sense repartiment de pastís.

Enrique Martín

Va venir l’assalt als cels… i ens van dir que els cels eren les ins-
titucions. Una carrera vertiginosa per guanyar eleccions, ocupar 
càrrecs. Rosa Luxemburg també va viure aquesta situació, ja que, 
quasi al mateix temps que descrivia amb passió la revolució de 
1905, assistia horroritzada al camí que anava prenent la direcció 
del seu partit, el Partit Socialdemòcrata alemany (l’organització 
obrera més gran de l’època). És en aquell moment quan Rosa es-
criu Reforma o revolució com una crítica radical als postulats de 
Bernstein, dirigent del SPD. Les seues paraules il·luminen el pre-
sent amb força:

Qui es pronuncia pel camí reformista en lloc de i en 
contraposició a la conquesta del poder polític i a la revolució 
social no tria en realitat un camí més tranquil, segur i lent 
cap al mateix objectiu, sinó un objectiu diferent: en lloc de 
la implantació d’una nova societat, tria unes modificacions 
insubstancials de l’antiga. D’aquesta manera, seguint les 
concepcions polítiques del revisionisme, s’arriba a la mateixa 
conclusió que estudiant-ne les teories econòmiques: no busca 
la realització del socialisme, sinó la reforma del capitalisme, 
no busca la supressió del sistema de treball assalariat, sinó la 
disminució de l’explotació. En resum, no busca la supressió del 
capitalisme, sinó l’atenuació dels seus abusos.



21

Rosa no critica obertament l’ús de les institucions com a part 
del procés de lluita, sinó que descriu àmpliament la deriva ideolò-
gica de les persones que han pres aquesta via. Hui sembla evident 
la dicotomia entre les persones que venen d’una tradició marxista 
i les que ho fan de l’anarquista: les primeres aposten pels processos 
electorals i les segones els rebutgen de ple. Però la realitat no és tan 
senzilla. Crítiques a les institucions des del marxisme s’han realit-
zat moltíssimes i, de fet, per a Marx la presa de l’Estat no havia de 
ser més que una transició (dictadura del proletariat) cap a la socie-
tat socialista sense Estat. D’altra banda, no són pocs els exemples 
de llibertaris que van ocupar càrrecs institucionals, especialment 
en l’àmbit municipal. A l’Estat espanyol trobem l’exemple de Fer-
mín Salvochea, alcalde de Cadis en 1871.

A partir de 2014 el debat sobre la conveniència de presentar-
se a les eleccions, un debat que semblava fora de joc, va tornar 
amb força i ens va agafar desprevingudes. No vam ser capaços 
d’articular crítiques (en forma de pràctiques autogestionàries) que 
limitaren aquestes opcions. Coneixíem la doble crítica a la deriva 
institucional: a) l’Estat és part de les relacions capitalistes de po-
der, no és neutre, no pot ser pres sense lliurar-se d’aquelles forces 
que l’han parasitat per complet. A més, el poder “real” resideix en 
altres espais com els de les multinacionals. b) Una crítica antiga, 
més carnal i potser per això més poderosa, que resumeix Louis 
Michel quan diu: el poder està maleït, tot poder encarna la maledic-
ció i la tirania. Més enllà d’aquestes premisses, era pertinent que 
ens tornàrem a qüestionar les coses, era possible una candidatura 
electoral que acompanyara els processos de lluita contra el capita-
lisme? Intentem deixar els recels de costat, l’experiència històrica 
és important però no pot ser determinant. En aquest punt la crí-
tica de Rosa és molt encertada: el problema és que, una vegada 
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s’inicia el camí institucional-parlamentari, les metes canvien. Per 
exemple, aquesta “confessió” de Pablo Iglesias:

Me puedo sentir revolucionario en el diagnóstico, es decir, me 
considero marxista, pero soy consciente de que cambiar las cosas 
no depende de los principios sino de la correlación de fuerzas. 
Puedes gritar: «¡A, anti, anticapitalista!» y ya, pero después ¿a 
quién vamos a poner de consejero? Quiero decir que esto tiene 
que ver con relaciones de fuerza y somos conscientes de que el 
margen es enormemente estrecho. Tener un gobierno con una 
mayoría parlamentaria frágil en el marco de la Unión Euro-
pea, que tiene una geopolítica tan complicada, permite niveles 
de intervención que se alejan muchísimo de cualquier objetivo 
revolucionario2.

I, quasi en un obrir i tancar d’ulls, les dinàmiques institucionals 
han allunyat les noves formacions polítiques dels llocs on s’està 
disputant la vida, els processos de lluita. En l’extrem oposat, aque-
lles actituds que reneguen de qualsevol activitat que no siga pura-
ment revolucionària. Existeix el 100% revolucionari? Què és això? 
On està el paradís? No ha existit mai: la vida i les revolucions, que 
són la vida en estat pur, estan travessades de mil contradiccions. 
Ho explica bé Ana Villaverde en la seua ponència sobre Rosa 
Luxemburg dins del cicle Mujeres y pensamiento radical3 quan as-
senyala que el títol de Reforma o revolució potser podria haver-se 
canviat per Reforma i revolució. No es tracta, podem dir amb Rosa, 
de menysprear les conquestes concretes i parcials (ja que aquestes 
milloren les nostres vides), sinó de no abandonar l’horitzó revolu-

2 https://www.jotdown.es/2015/10/pablo-iglesias-me-considero-
marxista-pero-soy-consciente-de-que-cambiar-las-cosas-no-depende-de-los-
principios/
3 https://poderpopular.info/2018/09/04/mujeres-y-pensamiento-
radical-ii-rosa-luxemburgo/
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cionari. No va ser la CNT la que va aconseguir la jornada laboral 
de 8 hores en 1919? No va donar suport també aquest sindicat en 
1931 als sindicats d’inquilins?4 Així s’expressa Rosa:

La reforma legal i la revolució no són, per tant, diferents mè-
todes de progrés històric que puguen triar-se lliurement en el 
mostrador de la història, com quan es trien salsitxes calentes o 
fredes, sinó que són moments diferents en el desenvolupament 
de la societat de classes, que es condicionen i complementen en-
tre si i al mateix temps s’exclouen mútuament, com el pol nord 
i el pol sud o la burgesia i el proletariat. 

[...]

Tot ordenament jurídic no és més que un producte de la revo-
lució. En la història de les classes, la revolució és l’acte polític 
creador, mentre la legislació només expressa la pervivència po-
lítica d’una societat. La reforma legal no posseeix impuls propi, 
independent de la revolució, sinó que en cada període històric 
es mou en la direcció marcada per l’espenta de l’última revolu-
ció i mentre aquest impuls dure. O, dit més concretament: no-
més es mou en el context de l’ordre social establert per l’última 
revolució. Aquest és el punt crucial de la qüestió.

I si la revolució ja no és possible? Si mai ho va ser? Si, fins i tot, 
en els moments històrics de més força de la lluita revolucionària 
aquesta va ser aniquilada (revolució de 1936) o pervertida (revo-
lució de 1917)? Aleshores cal començar pel principi, que és l’ètica, 
i no pel final, la revolució. Hem de reprendre una concepció ètica 
de les nostres pràctiques. Ho narra breument Hanna Arendt en 
A Heroine of Revolution quan parla de l’entorn social, cultural i 

4 https://www.todoporhacer.org/una-genealogia-de-la-lucha-
revolucionaria-contra-los-desahucios/
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familiar de Rosa: l’equalitzador ocult d’aquestes persones que sempre 
es van tractar com a iguals entre elles -i que amb prou feines tenien re-
lacions amb uns altres- era la simple experiència d’una infància on es 
donaven per descomptat el respecte mutu i la confiança incondicional, 
així com la humanitat universal i el menyspreu genuí, quasi ingenu, 
per les distincions socials i ètniques. El que els membres del grup de 
parells tenien en comú era allò que solament pot anomenar-se gust 
moral, que no ha de confondre’s amb els “principis morals”. Comp-
tat i debatut, segueix Arendt, el seu compromís amb la revolució 
era principalment una qüestió moral. No apostem per processos 
de transformació radical de la realitat per un futur revolucionari 
incert, ho fem per una qüestió ètica: no podem no combatre el 
capitalisme.

Si hi ha algú que actualitze tot aquest pensament és Marina Gar-
cés: si pudiéramos hacernos cargo de todos estos miedos colectivamen-
te, generando redes de confianza, en vez de demandas de seguridad, 
que es lo que alimentan a esos poderes fuertes, tendríamos entonces una 
manera de disolver el autoritarismo5. Grup de parells, diu Arendt 
de Rosa Luxemburg; xarxes de confiança, conceptualitza Garcés; 
grups d’afinitat, portem temps proposant nosaltres. Com a punt de 
partida. Con este horizonte, la acción colectiva […] ya no se entiende 
desde la experimentación sino desde la emergencia, como operación de 
salvación, como reparación o como rescate. Los héroes más emblemáti-
cos de nuestro tiempo son los socorristas del Mediterráneo. Ellos, con el 
cuerpo siempre a punto de saltar al agua y rescatar una vida sin rumbo 
que deja atrás un pasado sin futuro, expresan la acción más radical de 
nuestros días. Salvar la vida, aunque ésta no tenga otro horizonte de 
sentido que afirmarse a sí misma. El rescate como única recompensa.6

5  https://www.eldiario.es/tecnologia/Marina-Garces-miedo-disolveria-
autoritarismo_0_734226898.html
6  Nueva Ilustración radical (Anagrama, 2017), Marina Garcés.
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Sembla que va arribar la política institucional, la política del 
canvi, van dir, i va acabar tota la resta. No és així. Pot ser que ja no 
acuparem portades en els periòdics, que no hi haguera manifes-
tacions multitudinàries. Però aquests últims anys no hem deixat 
de persistir i resistir. És la revolta permanent. Si el capitalisme 
no deixa d’atacar, també les resistències seran interminables. La 
nostra tasca ha de ser, potser, eixamplar les escletxes per a respi-
rar un poc millor, com ens proposava Brigitte Vasallo en la seua 
conferència Feminismes, escletxes i vida o John Holloway en el seu 
llibre Agrietar el capitalismo. Emulant Rosa, que en el capítol 3 de 
Vaga de masses, partit i sindicat dona compte de tots els moviments 
de protesta a Rússia en 1905, volem ací oferir un repàs d’algunes 
de les lluites dels últims anys:

En 2014, el mateix any en què naixia Podemos, s’engegaven 
dos de les protestes més fortes del que portem de dècada. D’una 
banda, la vaga dels treballadors de Panrico: 13 mesos d’atur, la 
vaga més llarga de l’Estat i una reducció del 35% en el consum de 
productes de la marca. La solidaritat va ser la clau. Durant aquells 
mesos van rebre el suport dels Iaioflautas, als qui reconeixen un 
treball infatigable. Van acompanyar les seues companyes de treball 
en la manifestació feminista del 8 de març. Alguns d’ells van estar 
a Salt defensant l’edifici recuperat per l’Obra Social de la PAH 
i van participar en els intents d’aturar alguns desnonaments al 
Vallés Occidental, la zona on se situa la fàbrica de Panrico, que 
ha vist caure 176 empreses. Més de cent associacions van aportar 
a la caixa de resistència del comitè de vaga, es va crear un banc 
d’aliments per a les famílies que pitjor ho estaven passant i una 
tenda de productes artesanals fets per algunes de les treballadores7.

7  https://www.diagonalperiodico.net/global/22307-razones-la-huelga-
eterna-panrico.html
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D’altra banda, la lluita dels treballadors de Coca-cola. En 2014, 
l’empresa Coca-cola Iberian Partners va anunciar un acomiada-
ment que afectava a uns 1.250 treballadors de quatre plantes: 
Fuenlabrada (Madrid), Colloto (Astúries), Alacant i Palma (Ma-
llorca). Els treballadors de la primera embotelladora (i les seues 
famílies) no van acceptar aquestes imposicions i van començar 
un calendari de mobilitzacions constants que encara no han ces-
sat. La companyia tenia 900 milions de benefici i aquesta fàbrica 
atresorava un bon pols sindical i drets laborals conquerits. No van 
acceptar que es perderen i van decidir anar a la vaga i als tribu-
nals. Durant aquests anys, han aconseguit colar el seu missatge a 
les llars, guanyar la poderosa companyia en el Tribunal Suprem i 
recuperar els seus llocs de treball. La clau ha sigut treballar en tres 
fronts: el judicial, el social i les xarxes socials8. 

En 2015 el nombre de vagues va disminuir… però va aug-
mentar el nombre d’hores no treballades. 170.000 persones van 
fer vaga aquell any9. La flama no s’apagava del tot. Va ser el ci-
cle 2017-2018, just quan Rajoy anunciava la fi de la crisi, el que 
va tornar a posar-ho tot cap per avall. Les reivindicacions de les 
Kellys, que havien nascut un parell d’anys abans, començaven a 
colar-se en televisors i periòdics i ja han aconseguit que s’accepten 
malalties professionals pròpies del seu treball repetitiu10. La seua 
lluita, incansable, es convertia en exemple per a totes. Ens va sor-
prendre a inici de l’any, per la seua capacitat organitzativa, la vaga 
de teleoperadores que, durant uns dies, va aconseguir paralitzar 

8 https://www.cuartopoder.es/lucha-laboral/2018/05/01/coca-cola-
lucha-1-mayo/
9 https://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/mas-170-
000-personas-participaron-huelgas-2015-espana/20160422113552127625.
html
10 https://elpais.com/economia/2018/08/31/actualidad/
1535697010_746695.html
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els sistemes d’atenció al client. Pocs mesos després vam viure una 
gran lliçó de solidaritat de la mà dels estibadors, que van aconse-
guir tombar el decret a favor de la liberalització del seu treball. Per 
aquelles mateixes dates, al voltant de 200 militants del SAT ocu-
paren una finca propietat del grup BBVA al terme municipal de 
Jaén, reivindicant el compliment de la funció social de la terra, tal 
com proclama l’Estatuto de Autonomía de Andalucía. La finca va 
ser reanomenada com a “Cerro Libertad”. A l’estiu, els riders van 
convocar la primera vaga contra Deliveroo11, per les condicions 
laborals de misèria a les quals es veuen exposats i, quasi un any 
després, aconseguien que una jutgessa condemnara l’empresa en 
considerar que els riders són falsos autònoms12. A Pontevedra, el 
grup Inditex va afrontar la vaga més llarga que ha viscut a l’Estat: 
75 empleades van mantenir l’atur durant nou dies13. Professors 
adjunts de la universitat, manters, treballadors de les empreses 
càrniques de Catalunya i un llarg etcètera completarien aquest 
quadre. 

No hi ha dubte, de revolta en revolta, la lluita segueix. El curs 
2017-2018 es va obrir amb el referèndum de l’1 d’octubre, en el 
qual milions de persones practicàrem la desobediència civil activa-
ment. El 8 de març de 2018 vam viure un fet increïble: una vaga 
feminista que va convocar milions de persones en una jornada que 
ja ha passat a la història. Pocs dies abans d’escriure aquestes línies, 
a València, el 9 d’octubre de 2018, responíem massivament a les 
provocacions dels grups feixistes, tornant a cridar que el carrers 
seran sempre nostres.

11 https://www.eldiario.es/catalunya/trabajo/repartidores-Deliveroo-
convocan-primera-economia_0_658985300.html
12 https://www.eldiario.es/cv/considera-Deliveroo-autonomos-
sentencia-Espana_0_778672282.html
13 https://www.eldiario.es/galicia/economia/trabajadoras-Bershka-
Pontevedra-desconvocan-Inditex_0_704479730.html
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dins, fora… interferències

Una última qüestió queda per resoldre. Després de les revoltes, 
com articulem una resposta consistent al capitalisme? El debat 
entre dins i fora de les institucions s’ha saldat amb una resposta 
pobra: un peu al carrer i els moviments socials i un altre peu a les 
institucions. “Dins o fora” podria ser un fals debat. I si la proposta 
passara per crear un “fora” tan poderós que tinguera la capacitat, 
d’una banda, de crear una institucionalitat pròpia i, d’altra banda, 
d’interrompre, per moments, al binomi Estat-capital? Crear in-
terferències i que en aquesta ruptura mateixa nasca vida. Soviets, 
consells, assemblees. Encara que Rosa Luxemburg mai teoritzà 
massa sobre l’autoorganització obrera (com sí que feren uns altres 
com Cornelius Castoriadis), aquesta és comunament considerada 
una de les seues principals línies ideòlogues. Probablement això 
estiga causat pel fet que Rosa considerava, a diferència de Lenin, 
que els soviets (que traduiríem com a consells o assemblees) no 
eren mers mitjans per a arribar al poder, sinó autèntics espais de 
contrapoder i gèrmens de la nova societat. En aquest sentit tro-
bem dos comentaris dins de la seua obra: 

En Vaga de masses, sindicat i partit diu: A les fàbriques més 
grans de tots els importants centres industrials es va implantar, 
com alguna cosa natural, la institució dels consells de treballa-
dors, úniques instàncies amb les quals el patró negocia i que 
decideixen sobre tots els conflictes. I més encara: les vagues apa-
rentment caòtiques i la “desorganitzada” acció revolucionària 
que va seguir a la vaga general de gener, es van convertir en el 
punt de partida d’un febril treball organitzatiu. Madame his-
toria, entre riures, li fa ganyotes burletes des de lluny a aquells 
que mantenen una gelosa guàrdia a les portes de la felicitat 
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sindical alemanya. Les sòlides organitzacions, concebudes com 
a fortaleses inexpugnables i l’existència de les quals cal assegu-
rar abans de somiar si més no amb escometre una hipotètica 
vaga de masses a Alemanya, sorgeixen a Rússia, per contra, de 
la mateixa vaga de masses.

En Crítica a la Revolució Russa: La dictadura [la dictadura del 
proletariat, que per a Rosa no és contrària a la democràcia] ha de 
ser obra de la classe, i no d’una petita minoria dirigent que actua en 
nom d’aquesta classe; és a dir, ha de sorgir gradualment com a fruit de 
la participació activa de les masses; ha d’estar sota la seua influència 
directa, subjecta al complet control públic14; ha de sorgir del creixent 
entrenament polític de la massa del poble. 

De fet, va ser aquest compromís de Rosa amb el moviment 
obrer autoorganitzat el que la va portar a la mort. La força i mite 
de la revolució soviètica de 1917 encoratja l’ànim dels treballadors 
i revolucionaris europeus. A Alemanya les protestes aconsegueixen 
enderrocar al kaiser i instaurar la república. S’organitzen consells: 
els obrers no s’acontenten amb els drets i llibertats formals d’una 
república burgesa. A Itàlia es produeix el biennio rosso, les fàbri-
ques del nord són ocupades i la seua producció paralitzada o ges-
tionada pels mateixos obrers. A Catalunya en 1919 la vaga de La 
Canadiense, organitzada per la CNT, paralitza durant més d’un 
mes el 70% del teixit industrial. A Andalusia i Extremadura els 
jornalers ocupen terres mentre els terratinents fugen temerosos. 
La resposta no es fa esperar: l’exèrcit italià desallotja les fàbriques 
i poc després naix el feixisme italià amb el suport de la burgesia, 
s’organitza el pistolerisme de la patronal i en 1923 arriba al po-
der Primo de Rivera. A Alemanya els freikorps, cossos paramilitars 

14  Entenent ací allò “públic” no com allò estatal, si no com allò pensat per al bé 
comú i gestionat per la col·lectivitat.
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d’excombatents de la Gran Guerra, liquiden brutalment, amb el 
suport del govern, les protestes obreres i es porten per davant la 
vida de Rosa Luxemburg, assassinada el 15 de gener de 1919. Les 
seues últimes paraules, la vespra del seu assassinat, il·luminen el 
futur:

El lideratge ha fallat. Fins i tot així, el lideratge pot i ha de 
ser regenerat des de les masses. Les masses són l’element decisiu, 
elles són el pilar sobre el qual es construirà la victòria final de 
la revolució. Les masses van estar a l’alçada; elles han convertit 
aquesta derrota en una de les derrotes històriques que seran 
l’orgull i la força del socialisme internacional. I aquesta és la 
raó per la qual la victòria futura sorgirà d’aquesta derrota.

“L’ordre regna a Berlín!” Estúpids sequaços! El vostre ‘ordre’ està 
construït sobre l’arena. Demà la revolució s’alçarà vibrant i 
anunciarà amb la seua fanfàrria, per a terror vostre: Jo vaig 
ser, jo soc i jo seré!

Hui, igual que aleshores, a un cicle fort de lluites, li segueix 
una reacció feroç: l’ascens veloç de la ultradreta a Europa, la vic-
tòria de Trump, de Bolsonaro, la guerra a Síria. Ací, en la nostra 
geografia propera, l’actuació impune dels grups feixistes. La res-
posta a la crisi, finalment, sembla tendir cap a opcions extremes de 
la dreta. Una vegada més aquesta desvetlla el seu vertader rostre: 
l’autoritarisme, un menyspreu evident per la democràcia. Quina 
ha de ser nostra resposta? Tornant al principi d’aquest pròleg, hem 
de posar la vida en el centre. Allò que es legisle als parlaments, la 
gestió dels pressupostos municipals… pot ser d’ajuda en un mo-
ment concret, donar-nos un respir, però definitivament això no és 
la vida. Creem comunitats de vida al mateix temps que participem 
de lluites veïnals, sindicals, socials, etc. La construcció de comuni-
tats de vida i lluita, com ens ensenyen les zapatistes, que puguen 
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assegurar-nos les nostres necessitats materials i afectives, podrien 
ser un punt de partida. A això, Rosa va anomenar-ho consells, 
soviets. Donem-li nosaltres el nom que més ens agrade. 

Assumim, d’una vegada per sempre, que les idees i pràctiques 
feministes són, probablement, les més revolucionàries del segle 
XXI: sense xarxes afectives, sense posar les cures en el centre, no hi 
ha salvació possible. És urgent. És ara o mai. Com canta Tremen-
da Jauría, que tu sindicato sean tus amigas. No hi haurà tots els dies 
protestes espectaculars i mediàtiques com les de 2011, pura alga-
ravia, però sempre hi haurà lluita, vida. Posem les nostres energies 
en aquells espais d’autoorganització que ens permeten eixamplar 
les escletxes, entrellaçar les lluites ja existents, ampliar les possibi-
litats d’una nova revolta que no sabem quan succeirà, però sabem 
que ho farà i que, segur, vindrà de la nostra mà. Rosa Luxemburg 
ho tenia clar: socialisme o barbàrie.
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Primera part1

I. El mètode oportunista2

[...]

Segons Bernstein, la capacitat d’adaptació del capitalisme es ma-
nifesta, en primer lloc, en la desaparició de les crisis generals, grà-
cies al desenvolupament del sistema de crèdit, les aliances empre-
sarials i els mitjans de transport i comunicació; en segon lloc, la 
resistència demostrada per les classes mitjanes a conseqüència de 
la creixent diferenciació dels sectors de la producció i de l’ascens 
d’àmplies capes del proletariat a les classes mitjanes, i, finalment, 
la millora de la situació econòmica i política del proletariat, com 
a resultat de la lluita sindical.

Amb tot plegat, es pot concloure que per a la lluita pràctica de 
la socialdemocràcia, no s’ha d’orientar l’activitat quotidiana a la 
conquesta del poder polític, sinó a la millora de les condicions de 
la classe treballadora i a l’establiment del socialisme, no a través 
d’una crisi social i política, sinó a través d’un eixamplament pro-

1  El llibre Reforma o revolució va ser escrit en 1899. S’inscriu dins d’un 
fort debat en el si del Partit Socialdemòcrata d’Alemanya. En 1890 el partit 
va ser legalitzat i va aconseguir 1.400.000 vots. En el seu congrés de 1891 el 
partit va assumir que la transformació social havia de passar per les eleccions 
parlamentàries i no per l’acció extraparlamentària. Un dels ideòlegs d’aquesta 
postura va ser Eduard Bernstein. Així, a poc a poc, anava abandonant-ne 
l’horitzó revolucionari, encara que no van faltar veus com la de Rosa Luxemburg 
que van criticar aquest viratge. Per tant, aquest llibre és una crítica frontal a les 
postures defensades per Bernstein en Les premisses del socialisme i les tasques de 
la socialdemocràcia.
2  Oportunisme, revisionisme o reformisme són termes amb els quals 
es designa una mateixa postura: la creença que el mateix desenvolupament del 
capitalisme, amb les seues contradiccions internes, porta a la consecució del 
socialisme sense la necessitat de l’activitat revolucionària.
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gressiu del control social3 i una aplicació gradual dels principis del 
cooperativisme.

[...]

La justificació científica del socialisme resideix principalment, com 
ja és sabut, en tres conseqüències del desenvolupament capitalista: 
en primer lloc i sobretot per la anarquia creixent de l’economia 
capitalista, la decadència de la qual és inevitable; en segon lloc, per 
la progressiva socialització del procés de producció, que genera el 
plantejament de l’ordre social del futur, i, en tercer lloc, la creixent 
organització i consciència de classe del proletariat, que constitueix 
el factor actiu de la propera revolució.

[...]

3  Ací Rosa es refereix al control per part de la classe treballadora dels 
mitjans de producció (mitjançant, per exemple, els consells de fàbrica que van 
guanyant poder de decisió dins de l’empresa) i els serveis públics.
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II. L’adaptació del capitalisme

Segons Bernstein, els mitjans més importants per a l’adaptació 
de l’economia capitalista són el crèdit, la millora dels mitjans de 
transport i els consorcis empresarials.

El crèdit acompleix múltiples funcions en l’economia capita-
lista, la més important és l’expansió de la producció i la mediació 
per a  facilitar l’intercanvi. Quan la tendència interna de la pro-
ducció capitalista és l’expansió sense límits, xoca amb els límits 
de la propietat privada o les restringides dimensions del capital 
privat, apareix el crèdit com a mitjà per a superar, d’una forma 
capitalista, aquests límits. El crèdit fusiona molts capitals privats 
en un de sol -societat d’accions- i permet que un capitalista dis-
pose de capital d’altres -crèdit industrial. Per altra banda, com a 
crèdit comercial accelera l’intercanvi de mercaderies, això és, el 
retorn del capital a la producció i, per tant, tot el cicle del procés 
de producció. És fàcil entendre l’impacte que tenen aquestes fun-
cions del crèdit en la formació de la crisi. Si les crisis, com bé se 
sap, sorgeixen de la contradicció entre la capacitat d’expansió de 
la producció i la capacitat de consum limitada, el crèdit és preci-
sament el mitjà per a aconseguir que aquesta contradicció esclate 
amb la major freqüència possible. Sobretot incrementa enorme-
ment la capacitat d’expansió de la producció i constitueix el mo-
tor intern que espenta constantment a la producció a depassar els 
límits dels mercats. Però el crèdit és una arma de doble tall: com a 
factor del procés productiu, genera la sobreproducció, i així, com 
a factor de l’intercanvi de mercaderies, destrueix durant la crisi les 
forces productives que ell mateix va crear. En els primers senyals 
d’estancament, el crèdit es contrau, abandona l’intercanvi en el 
moment més imprescindible, i, allà on encara subsisteix, resulta 
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inútil i ineficaç, i durant la crisi redueix al mínim la capacitat de 
consum.

A banda de les dues conseqüències més importants del crèdit, 
aquest també influeix d’altres maneres en la formació de la crisi: 
ofereix no només el mitjà tècnic per fer accessible a un capitalista 
capital alié, sinó que, de la mateixa forma, constitueix per a ell 
l’esperó per a l’ús audaç i despiadat de la propietat aliena, o siga, 
per a especulacions temeràries. El crèdit com a mitjà traïdor no 
només empitjora la crisi, sinó que també en facilita l’aparició i 
l’expansió, per la transformació de tot l’intercanvi en un meca-
nisme complex i artificial per l’escassa base de diners en metàl·lic 
sobre la qual se sustenta, de manera que es pertorba en la menor 
ocasió.

Així, lluny de ser un mitjà d’eliminació o atenuació de les cri-
sis, el crèdit és, ben al contrari, un factor especialment poderós 
per a la formació d’aquestes. I tampoc no pot ser d’una altra ma-
nera. La funció específica del crèdit no és -a grans trets- cap altra 
que eliminar les rigideses de les condicions capitalistes i introduir 
pertot la màxima elasticitat, per a fer totes les forces capitalistes 
el més relatives i sensibles possible. Perquè, en definitiva, el crèdit 
només pot facilitar i agreujar les crisis, que no són una altra cosa 
que el xoc periòdic entre les forces contradictòries de l’economia 
capitalista.

[...]

Ara bé, si el crèdit, els càrtels i similars no eliminen l’anarquia 
de l’economia capitalista, com és que durant dos decennis -des 
de 1873- no haguem tingut cap gran crisi comercial? No és això 
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un senyal que la producció capitalista ha aconseguit adaptar-se, 
almenys en en els trets principals, a les necessitats de la societat i 
ha superat així l’anàlisi donada per Marx? La resposta ve donada. 
En 1898, Bernstein acabava de tirar al foc la teoria de la crisi mar-
xista, quan en 1900 va esclatar una forta crisi i set anys més tard, 
el 1907, va vindre des dels Estats Units una crisi renovada. La 
teoria de l’adaptació del capitalisme s’ensorrava així a crits. De la 
mateixa manera, es demostrava que els que renunciaven a la teoria 
marxista de la crisi només perquè havia fracassat en dues suposa-
des dates de la decadència, confonien la importància de la teoria 
amb un detall extern i de forma menyspreable, que és el cicle dels 
deu anys. Per a Marx i Engels en els anys 60 i 70, la formulació 
dels cicles de la indústria capitalista moderna com un període de 
deu anys era una constatació senzilla dels fets que, per la seua 
banda, no es basaven en qualssevol lleis naturals, sinó en una con-
tinuïtat de circumstàncies concretes, les quals estan relacionades 
amb l’ampliació dels efectes del jove capitalisme.

De fet, la crisi de 1825 va ser conseqüència de les grans cons-
truccions de carreteres, canals i plantes de gas que s’havien fet du-
rant la dècada precedent, especialment a Anglaterra, on va esclatar 
la crisi. La següent crisi, 1836-1839, també va ser el resultat de 
les inversions colossals per a la construcció dels nous mitjans de 
transport. La crisi de 1847 es produeix per la febril construcció de 
ferrocarrils a Anglaterra (entre 1844 i 1847, en només tres anys, 
el Parlament va atorgar concessions per 1.500 milions de tàlers!). 
En els tres casos, la crisi va vindre després de les inversions per a 
l’enfortiment de l’economia del capital i l’establiment dels ciments 
per al desenvolupament capitalista. En 1857, les causes de la crisi 
són l’obertura sobtada de nous mercats per a la indústria europea 
a Amèrica i Austràlia pel descobriment de mines d’or, especial-
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ment a França amb l’expansió del ferrocarril, seguint l’exemple 
d’Anglaterra (entre 1852 i 1856 es van construir vies pel valor de 
1.250 milions de francs). Finalment, com és sabut, la gran crisi de 
1873 és una conseqüència directa de l’auge de la gran indústria 
a Alemanya i Àustria, que va seguir els esdeveniments polítics de 
1866 i 1871.

En tots els casos, per tant, el motiu de la crisi va ser la sobtada 
expansió de l’economia capitalista i no la contracció4. Que aque-
lles crisis internacionals es repetiren cada deu anys és un fet extern 
i casual. L’esquema marxista de la formació de les crisis, tal com 
ho exposen Engels a l’AntiDühring i Marx al 1r i 3r volum d’El 
capital, és vàlid per a totes les crisis en la mesura que en posa al 
descobert el mecanisme intern i les causes generals de fons, tant si 
les crisis es repeteixen cada 10, 5, 20 o 8 anys. Però l’exemple més 
clar contra la teoria de Bernstein és la jove crisi de 1907/08 preci-
sament més forta on es van desenvolupar els famosos mitjans per a 
l’“adaptació” del capitalisme: on hi ha un major desenvolupament 
del crèdit, els mitjans de comunicació i el fideïcomís.

En general, es dona per fet que la producció capitalista po-
dria “adaptar-se” al canvi d’una d’aquestes dues maneres: bé, amb 
un mercat internacional il·limitat i amb creixement infinit; bé, a 
l’inrevés, que es limite el creixement de les forces de producció, 
perquè no superen els límits del mercat. La primera és impossible; 
per a la segona, juguen en contra els canvis tècnics que es desen-
volupen diàriament en tots els àmbits de la producció.

4  Quan es produeix un creixement productiu fora de l’usual (que va 
acompanyat de crèdit per a ser possible i, per tant, d’activitat especuladora), 
la fi d’aquest creixement implica inevitablement una crisi: atur, reducció del 
consum, etc.
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Bernstein adverteix que encara hi ha un fenomen que con-
tradiu el camí designat per al capitalisme: l’“estació pràcticament 
inexpugnable” de l’empresa mitjana. Bernstein hi veu un senyal 
que el desenvolupament de la gran indústria no actua d’una ma-
nera tan revolucionària i concentrada, tal com s’hauria d’esperar 
de la “teoria del col·lapse”. També ell serà ací víctima del malen-
tés. Es va entendre, de fet, que es tractava del desenvolupament 
de la gran indústria, quan s’esperava, que, al seu torn, hagueren 
de desaparéixer de forma escalonada les empreses mitjanes de la 
superfície.

Després de l’acceptació marxista del petit capital, en el progrés 
general del desenvolupament capitalista es juga el paper dels pio-
ners de la revolució tècnica en dos sentits: tant en relació a nous 
mètodes de producció en sectors vells i arrelats, com també en 
relació a la creació de noves branques de producció encara per 
explotar. La concepció que faria possible la història de l’empresa 
mitjana capitalista en línia descendent i gradual fins a la decadèn-
cia és completament falsa. El desenvolupament és també ací més 
aviat dialèctic i es mou constantment entre contradiccions. La 
classe mitjana capitalista es troba, talment com la classe treballa-
dora, sota la influència de dues tendències oposades: una tendèn-
cia elevadora i una disminuïdora. La disminuïdora es dona en el 
cas de l’augment de la producció, la qual supera periòdicament el 
volum del capital mitjà i l’expulsa de la competició. La tendèn-
cia elevadora és la periòdica devaluació del capital existent, que a 
través de la graduació de la producció sempre descendeix durant 
un temps, així com l’entrada de la producció capitalista en les 
noves esferes. La lluita de l’empresa mitjana amb el capital global 
no s’ha de pensar com una batalla periòdica en què l’esquadró 
de la part més feble es fon directament i quantitativa, sinó més 
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aviat com un retall periòdic del petit capital, el qual torna sempre 
ràpidament per a ser retallat de nou per la gran indústria. De les 
dues tendències, que juguen a fet i amagar amb la classe mitjana, 
al final guanya -en oposició al desenvolupament de la classe tre-
balladora- la tendència opressora. Aquesta no necessita, però, ex-
terioritzar l’absoluta disminució numèrica de l’empresa mitjana, 
sinó, en primer lloc, en el gradual creixement del capital mínim 
que és imprescindible per a les empreses viables dels sectors antics; 
en segon lloc, en el període, cada vegada més breu, en què el petit 
capital de l’explotació obri nous sectors per ell mateix. D’això se’n 
deriva, per al petit capital individual una vida cada vegada més 
curta i un canvi del mètode de producció cada vegada més ràpid 
com els tipus d’instal·lacions, així com un canvi en el teixit social 
cada vegada més ràpid.

Això últim, Bernstein ho coneix molt bé i així ho constata. 
El que pareix que oblida és que, perquè es done la llei del movi-
ment de l’empresa mitjana capitalista, els petits capitals són els 
pioners del progrés tècnic5, i el progrés tècnic és el pols de la vida 
de l’economia capitalista. D’aquesta manera pareix que els petits 
capitals creen l’efecte secundari inseparable del desenvolupament 
capitalista, que només podrà desaparéixer amb ells. La gradual des-
aparició de l’empresa mitjana -en el sentit de l’estadística sumària 
més absoluta, tal com la tracta Bernstein- no significaria, com diu 
ell, el camí revolucionari del desenvolupament capitalista, sinó 
precisament al contrari: la detenció, l’enfonsament dels últims. 
“Els beneficis, és a dir, la forma de comportament del creixement 
del capital, és importat sobretot per a les branques de capital noves 

5  Es tracta del que hui dia anomenem innovació i desenvolupament. 
Normalment, la innovació es produeix en les petites i mitjanes empreses ja 
que, per a diferenciar-se de les grans empreses i obtenir un nínxol de mercat, 
recorren a l’especialització o diferenciació empresarial.
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i autònomament agrupades. I tan prompte com en la formació de 
capital falten únicament uns pocs dels ja formats grans capitals, 
s’apagaria el foc viu de la producció. S’adormiria”.
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III. Introducció al socialisme a través de la reforma social

Bernstein rebutja la “teoria del col·lapse” com el camí històric cap 
a la societat socialista. Quin és el camí que, partint de la “teo-
ria de l’adaptació del capitalisme”, ens hi condueix? Bernstein 
només ha contestat indirectament aquesta pregunta. És Konrad 
Schmidt qui ha intentat contestar-la més detalladament d’una 
manera bernsteiniana. Segons ell, “la lluita sindical i la lluita po-
lítica per a les reformes socials introduiran un control cada vega-
da més extrem sobre les condicions de producció” i, a través de 
la legislació “reduiran progressivament els capitalistes a la funció 
d’administradors” fins que finalment “es desposseïsca el capitalis-
ta, que haurà vist com es desvaloritzava la direcció i administració 
de l’empresa”, i s’implantarà així finalment l’empresa social6.

Així doncs, sindicats, reformes socials i, tal com afegia Berns-
tein, la democratització política de l’estat, són el mitjà a través del 
qual s’implantarà gradualment el socialisme.

[...]

Per contra, l’aspiració dels sindicats a determinar el volum de la 
producció i els preus de les mercaderies és completament nova. 
Només recentment hem començat a veure esforços encaminats 
en aquesta direcció, i de nou a Anglaterra. Malgrat tot, aquestes 
6  No hem de confondre empresa social amb el concepte d’empresa 
pública. Una empresa social seria aquella que es donaria en una societat 
comunista (per tant, sense Estat i sense la noció de propietat privada) i la gestió 
de la qual seria per complet dels treballadors. Convé en aquest punt no oblidar 
que en els textos polítics de Marx, l’objectiu últim del moviment comunista ha 
de ser l’extinció de l’Estat, sent el control de l’Estat per part dels treballadors 
solament una fase transitòria cap a l’objectiu últim.
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aspiracions són exactament iguals a les anteriors pel seu caràcter i 
tendència. Perquè, a què equival la participació activa del sindicat 
en la determinació del volum i els preus de la producció? A la 
formació d’un càrtel de treballadors i empresaris contra els consu-
midors i contra els empresaris de la competència, utilitzant a més 
mesures coercitives que no tenen res a envejar a les dels càrtels em-
presarials. Això ja no és una lluita entre el capital i el treball, sinó 
una aliança solidària d’ambdós contra els consumidors. Quant al 
valor social, és una aspiració reaccionària que no pot ser una etapa 
de la lluita del proletariat per la seua emancipació perquè repre-
senta, precisament, el contrari a la lluita de classes.

[...]

I el moviment sindical, dins dels límits reals de la seua influèn-
cia, tampoc camina cap a l’expansió il·limitada, com suposa la 
teoria de l’adaptació del capital. Ben al contrari: si examinem els 
principals factors del desenvolupament social, es percep que en 
termes generals no ens aproximem a una època d’expansió vic-
toriosa, sinó més aviat de dificultats creixents per al moviment 
sindical. Una vegada la indústria haja assolit el punt àlgid del seu 
desenvolupament i el capitalisme comence la fase de declivi en el 
mercat mundial, la lluita sindical es farà doblement difícil. En pri-
mer lloc, la conjuntura objectiva del mercat serà menys favorable 
per a la força de treball en la mesura en què la demanda d’aquesta 
augmente a un ritme menor que l’oferta. En segon lloc, per a 
compensar les pèrdues patides en el mercat mundial, els capitalis-
tes faran un esforç inclús superior que actualment per a reduir la 
part del benefici que va als treballadors. La reducció dels salaris és 
un dels mitjans més importants per a contindre la caiguda de la 
taxa de benefici.
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Anglaterra ens torna a oferir la imatge del començament de la 
segona etapa del moviment sindical: cada vegada es veu més 
reduït, per necessitat, per defensar allò aconseguit, i, fins i tot, això 
resulta cada vegada més difícil. Aquesta és la tendència general en 
la societat, i la única resposta possible és el desenvolupament de 
l’aspecte polític socialista de la lluita de classes.
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VI. Política de duanes i militarisme 

Segons Bernstein, la segona condició de la implantació per etapes 
del socialisme és la transformació de l’estat en societat. Ja ha esde-
vingut un lloc comú que l’estat actual és un estat de classes. En la 
nostra opinió, aquesta proposició, com tot allò relacionat amb la 
societat capitalista, no ha d’entendre’s d’una manera rígida, sinó 
dinàmica i dialèctica.

El triomf polític de la burgesia ha convertit l’estat en l’estat ca-
pitalista. I el desenvolupament del capitalisme modifica en essèn-
cia el caràcter de l’estat, en el fet que amplia contínuament la seua 
esfera d’acció i li atribueix noves funcions relacionades sobretot 
amb la vida econòmica, cosa que fa cada vegada més necessària 
la intervenció i el control estatal d’aquesta. D’aquesta manera, el 
desenvolupament del capitalisme va preparant a poc a poc la futu-
ra fusió de l’estat i la societat, és a dir, la devolució de les funcions 
de l’estat a la societat. En aquest sentit, es pot parlar d’una trans-
formació de l’estat capitalista en societat, i, també en aquest sen-
tit, Marx deia que la legislació laboral era la primera intervenció 
conscient de la “societat” en el procés social de la seua vida, frase a 
la qual es refereix Bernstein.

Però, d’altra banda, el desenvolupament capitalista ocasiona 
un altre canvi en l’essència de l’estat. L’estat actual és, sobretot, 
una organització de la classe capitalista dominant, i si exerceix di-
verses funcions d’interés general en benefici del desenvolupament 
social és únicament en la mesura que aquest desenvolupament 
coincideix en general amb els interessos de la classe dominant. 
La legislació laboral, per exemple, es promulga tant en benefici 
immediat de la classe capitalista com de la societat en general. 
Però aquesta harmonia solament dura fins a un cert moment de 
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desenvolupament capitalista. Quan aquest assoleix cert punt, els 
interessos de la burgesia com a classe i les necessitats del progrés 
econòmic comencen a separar-se, inclús en sentit capitalista.

[...]
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V. Conseqüències pràctiques i caràcter general del 
revisionisme

En la situació actual, es consideren la lluita sindical i parlamen-
tària com els mitjans per a educar i conduir a poc a poc cap a la 
presa del poder polític. Donada la impossibilitat d’aquesta presa 
de poder, segons la concepció revisionista, els partits i els sindicats 
només haurien de tindre en compte els resultats immediats, és 
a dir, la millora de les condicions materials dels treballadors, la 
limitació gradual de l’explotació capitalista i l’ampliació del con-
trol social. L’objectiu de la millora immediata de la situació dels 
treballadors és comú a les dues concepcions: la més habitual en 
el partit7 i la revisionista, mentre que la diferència es resumeix 
de la següent manera: la importància de la primera rau en què 
prepara el proletariat, és a dir, el factor subjectiu de la revolució 
socialista, per a la tasca de construir aquesta revolució. En canvi, 
segons Bernstein [aquesta millora immediata de la situació dels 
treballadors] és important perquè la lluita sindical i política li-
mita gradualment l’explotació capitalista, desposseeix la societat 
capitalista del caràcter capitalista i la impregna d’un caràcter so-
cialista, és a dir, ha de provocar, en un sentit objectiu, la transfor-
mació socialista. Examinant la qüestió amb més detall, les dues 
concepcions són exactament oposades. En la concepció habitual 
del partit [la revolucionària], la lluita sindical i política permet 
que el proletariat comprenga que és impossible que la lluita en 
canvie de forma fonamental la situació i que inevitablement ha de 

7  Quan Rosa Luxemburg diu “la postura més habitual en el partit” 
es refereix a la postura que defensa que la transformació social s’aconseguirà 
mitjançant la Revolució. Paradoxalment, encara que aquest era el sentiment 
compartit per la majoria d’afiliats al Partit Socialdemòcrata d’Alemanya, 
finalment les postures revisionistes es van acabar imposant.
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conquerir el poder polític. La concepció de Bernstein parteix de 
la impossibilitat de conquerir el poder polític, per la qual cosa, la 
implantació del socialisme només pot vindre de l’activitat sindical 
i política.

El caràcter socialista de la lluita sindical i política resideix, se-
gons la concepció bernsteiniana, en la creença que la seua influèn-
cia socialitza gradualment l’economia capitalista. Però, com hem 
tractat de demostrar, aquesta influència és una fantasia. L’estat 
i la propietat capitalista van en direccions oposades. Per tant, 
l’activitat pràctica quotidiana de la socialdemocràcia perd, en úl-
tima instància, tota relació amb el socialisme. La lluita sindical i 
política n’assoleix la rellevància i el caràcter autènticament socia-
lista en la mesura que socialitza el coneixement del proletariat, 
la consciència, i l’ajuda a organitzar-se com a classe. Però si es 
considera un instrument de socialització de l’economia capitalis-
ta, no només en perd l’eficàcia, sinó que també deixa de ser una 
ferramenta per a preparar la classe obrera per a la presa del poder.

[...]

El socialisme no sorgeix automàticament i sota qualsevol circum-
stància de la lluita quotidiana de la classe obrera, sinó que només 
pot ser conseqüència de les contradiccions cada vegada més grans 
de l’economia capitalista i del convenciment, per part de la classe 
obrera, de la necessitat de superar aquestes contradiccions a través 
d’una revolució social.

[...]
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La teoria revisionista equidista de dos extrems: no pretén elevar les 
contradiccions del capitalisme al màxim per a poder eliminar-les 
mitjançant l’acció revolucionària, sinó que vol atenuar aquestes 
contradiccions. D’aquesta manera, els càrtels empresarials i la des-
aparició de les crisis disminuiran la contradicció entre producció i 
intercanvi, la millora de la situació del proletariat, i la preservació 
de les classes mitjanes afeblirà la contradicció entre capital i tre-
ball, i l’augment del control públic i el progrés de la democràcia 
suavitzaran la contradicció entre l’estat de classe i la societat.

[...]

Per a ell [Bernstein], les crisis són simples trastorns del mecanisme 
econòmic, que funcionaria bé si no es produïren. No obstant això, 
les crisis no són “trastorns” en el sentit habitual de la paraula, ja 
que sense elles l’economia capitalista no es podria desenvolupar. Si 
les crisis són l’únic mètode possible —i, per tant, el normal— que 
té el capitalisme de resoldre periòdicament el conflicte entre la 
il·limitada capacitat d’expansió de la producció i els estrets límits 
del mercat, aleshores les crisis resulten ser manifestacions orgàni-
ques inherents a l’economia capitalista. 

Un progrés “sense trastorns” de la producció capitalista tanca 
per a aquesta un perill major que les pròpies crisis: la caiguda 
contínua —no com a resultat de la contradicció entre producció i 
distribució, sinó de l’augment de la productivitat del treball— de 
la taxa de benefici.
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Segona part

I. El desenvolupament econòmic i el socialisme

Weitling8, amb un instint proletari fi, reconeixia una forma primi-
tiva dels antagonismes de classe en l’oposició entre rics i pobres, i 
convertia aquesta en una palanca del moviment socialista; mentre 
que, per contra, Bernstein veu la realització del socialisme a fer 
rics als pobres, és a dir, en l’esvaïment dels antagonismes de classe 
en un sentit petitburgés. 

[...]

La conclusió a la qual arriba [Bernstein] és la següent: “Encara 
que és cert que actualment la gran empresa és preponderant en la 
indústria, també ho és que fins i tot en un país tan desenvolupat 
com Prússia només representa, incloent les empreses dependents 
d’ella, la meitat de la població activa en la producció”. El mateix 
succeeix a Alemanya, Anglaterra, Bèlgica, etc. 

Però el que demostra d’aquesta manera no és l’existència d’una 
o una altra tendència del desenvolupament econòmic, sinó sim-
plement la relació absoluta de forces entre les diverses formes 
d’empresa, pel que fa a les diverses classes de producció. Si a par-
tir d’ací es pretén demostrar la impossibilitat del socialisme, és 
perquè aquesta demostració se sustenta en una teoria segons la 
qual el resultat de les lluites socials depén de la simple correlació 

8  Wilhelm Weitling va ser un dels membres més destacats de la Lliga 
dels Justs que, en 1847 va passar a anomenar-se Lliga Comunista a proposta 
de Marx i Engels. Weitling va ser lloat per Marx i Engels per la seua activitat 
política encara que criticat per les seues anàlisis teòriques, les quals consideraven 
superficials i poc científiques.
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numèrica de forces, és a dir, del moment de la violència pura. Ací 
Bernstein, que sempre està contra el blanquisme9, cau en l’error 
blanquista més greu, encara que amb la diferència que el blanquis-
me, com a tendència socialista i revolucionària que és, pressuposa 
la possibilitat econòmica del socialisme i amb aquest fi orienta 
la revolució violenta, encara que siga la d’una minoria ínfima. 
Per contra, Bernstein conclou que la inexistència d’una majoria 
numèrica socialista impossibilita el socialisme. En realitat, la so-
cialdemocràcia no espera aconseguir el seu objectiu últim ni per la 
violència victoriosa d’una minoria ni per la superioritat numèrica, 
sinó com a resultat de la necessitat econòmica —i la comprensió 
d’aquesta necessitat—, que portarà a la supressió del capitalisme 
per les masses obreres. I aquesta necessitat s’expressa, sobretot, en 
l’anarquia capitalista. 

Respecte a aquesta qüestió decisiva de l’anarquia en l’economia 
capitalista, Bernstein nega les grans crisis generals, però no les par-
cials i nacionals. Ell exclou, d’aquesta manera, la possibilitat de 
molta anarquia, però admet que hi haja un poc. Per a Bernstein, a 
l’economia capitalista li ocorre, utilitzant paraules de Marx, com a 
aquella xica eixelebrada que va tindre un xiquet i que es disculpava 
dient: “sí, però només és molt xicotet”. El que és horrible d’això 
és que, en qüestions com l’economia, poca o molta anarquia 
són igual de dolentes. Si Bernstein admet l’existència d’un poc 
d’anarquia, ja s’encarregarà la pròpia dinàmica de l’economia de 
mercat d’augmentar-la fins a l’inaudit, fins a arribar al col·lapse. 

9  Louis Auguste Blanqui va ser un revolucionari francés del segle XIX 
que va dedicar tota la seua vida a la preparació i organització de la Revolució, 
participant activament en la Revolució de 1848 i en la Comuna de París (encara 
que es trobava a la presó). En general, el blanquisme es va caracteritzar per un 
marcat voluntarisme revolucionari poc donat a la reflexió teòrica o a l’anàlisi de 
la realitat i la correlació de forces.
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Però si Bernstein espera poder convertir gradualment el poc 
d’anarquia en ordre i harmonia, i conservar alhora el sistema de 
producció de mercaderies, cau de nou en un dels errors fonamen-
tals de l’economia vulgar burgesa: considerar que la manera de 
producció i la manera de distribució són independents l’una de 
l’altra.
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II. Sindicats, cooperatives i democràcia política

El seu socialisme es realitzarà gràcies a dos instruments: els sindi-
cats —o, com ell [Bernstein] els anomena, la democràcia econò-
mica— i les cooperatives. Per mitjà dels primers pretén acabar 
amb els beneficis industrials; per mitjà de les segones, amb els 
beneficis comercials. 

Pel que fa a les cooperatives, i especialment les cooperatives 
de producció, constitueixen un híbrid en el si de l’economia ca-
pitalista, són petites unitats de producció socialitzada dins de la 
distribució capitalista. En l’economia capitalista, però, la distribu-
ció domina la producció i, a causa de la competència, la completa 
dominació del procés de producció pels interessos del capital —és 
a dir, l’explotació més despietada— es converteix en una condi-
ció imprescindible per a la supervivència d’una empresa. Aquest 
fet es manifesta en la necessitat de, a causa de les exigències del 
mercat, intensificar tot el possible els ritmes de treball, allargar o 
escurçar la jornada laboral, necessitar més mà d’obra o posar-la en 
el carrer..., en una paraula, practicar tots els mètodes ja coneguts 
que fan que una empresa capitalista siga competitiva. I al exercir el 
paper d’empresari, els treballadors de la cooperativa es veuen en la 
contradicció d’haver de regir-se amb tota la severitat pròpia d’una 
empresa10, fins i tot, contra ells mateixos, contradicció que acaba 
enfonsant la cooperativa de producció, que o bé es converteix en 
una empresa capitalista normal o bé, si els interessos dels obrers 
predominen, es dissol. Aquests són els fets que Bernstein constata 
però no entén, ja que, al costat de la senyora Potter-Webb, atri-
bueix la decadència de les cooperatives angleses de producció a la 
falta de “disciplina”. Però el que tan superficialment i a la lleugera 

10  Aquesta pràctica rep habitualment el nom d’”autoexplotació”.
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es qualifica com a “disciplina” no és més que el règim absolutista 
propi del capitalisme, que els obrers no poden imposar-se a si 
mateixos.

 D’això se’n deriva que les cooperatives de productors única-
ment poden sobreviure dins de l’economia capitalista quan, va-
lent-se d’un subterfugi, aconsegueixen resoldre la contradicció que 
els és inherent entre mode de producció i mode de distribució, és 
a dir, en la mesura en què aconsegueixen sostraure’s artificialment 
a les lleis del lliure mercat. I això només poden aconseguir-ho 
assegurant-se per endavant un cercle fixe de consumidors, és a dir, 
un mercat. El mitjà per a això és la cooperativa de consum. En 
això —i no en la distinció entre cooperatives de compra i coopera-
tives de venda feta per Oppenheimer— és precisament on resideix 
el secret tan anhelat per Bernstein, de per què les cooperatives de 
producció independents s’enfonsen i únicament sobreviuen quan 
tenen el suport d’una cooperativa de consum. 

Però si les condicions essencials d’existència de les cooperati-
ves de producció en la societat actual depenen de les condicions 
d’existència de les cooperatives de consum, aleshores les primeres 
s’han de limitar, en el millor dels casos, a petits mercats locals i a 
articles de primera necessitat, especialment productes alimentaris. 
Les branques més importants de la producció capitalista, és a dir, 
les indústries tèxtil, del carbó, metal·lúrgica i petrolífera, així com 
la construcció de maquinària, locomotores i les drassanes, estan 
tancades a les cooperatives de consum i, per tant, també a les de 
producció. En definitiva, les cooperatives de producció (deixant-
ne al marge el caràcter híbrid) tampoc serveixen com a instrument 
per a una transformació social general.
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En primer lloc, la tasca dels sindicats és influenciar a través de 
la seua organització la situació del mercat de la mercaderia “força 
de treball”, però l’organització es trenca pel procés de proletaritza-
ció de les classes mitjanes, que injecta constantment nova merca-
deria al mercat. En segon lloc, els sindicats es proposen millorar el 
nivell de vida, l’augment de la part de la classe obrera en la riquesa 
social; aquesta part es veurà, però, reduïda de continu pel crei-
xement de la productivitat del treball amb la inevitabilitat d’un 
procés natural.

Segons Bernstein, per exemple, la democràcia és una etapa in-
evitable en el desenvolupament de la societat moderna. Sí, per 
a ell, com per als teòrics burgesos del liberalisme, la democràcia 
és la gran llei fonamental del desenvolupament històric, i totes 
les forces de la vida política han d’estar al servei de la seua rea-
lització. Això, però, és completament fals i no passa de ser una 
forma esquemàtica, petitburgesa i superficial dels resultats d’un 
breu període del desenvolupament burgés, els últims 25-30 anys. 
Si s’examina una mica més de prop el desenvolupament històric 
de la democràcia i alhora es considera la història política del capi-
talisme, la conclusió és molt diferent. 

La democràcia es troba en les formacions socials més diverses: 
en les societats comunistes primitives, en els estats esclavistes de 
l’Antiguitat i en les comunes urbanes medievals. També ens po-
dem trobar amb l’absolutisme i la monarquia constitucional en els 
contextos econòmics més diversos. D’altra banda, el capitalisme, 
en els seus inicis com a producció mercantil, va donar lloc a una 
concepció democràtica en les comunes urbanes medievals; poste-
riorment, en assolir una forma madura, com a manufactura, va 
trobar en la monarquia absoluta la seua forma política correspo-
nent, i, finalment, ja com a economia industrial desenvolupada, 
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va donar origen a França, alternativament, a la república demo-
cràtica (1793), la monarquia absoluta de Napoleó I, la monarquia 
aristocràtica de l’època de la Restauració (1815-30), la monarquia 
constitucional burgesa de Lluís Felip, novament la república de-
mocràtica, després la monarquia de Napoleó III i, finalment, per 
tercera vegada, la república. 

[...]

El progrés ininterromput de la democràcia, que tant el nostre re-
visionisme com el liberalisme burgés consideren com la gran llei 
fonamental de la història humana, almenys de la moderna, ana-
litzat amb més detall resulta ser una quimera. No es pot establir 
cap vincle general i absolut entre desenvolupament capitalista i 
democràcia. 

[...]

És a dir, la democràcia no és més viable en la mesura en què la 
classe obrera abandona la lluita per la seua emancipació, sinó en 
la mesura en què el moviment socialista s’enrobusteix prou per 
a fer front a les conseqüències reaccionàries de la política mun-
dial i de l’abandó burgés de la democràcia. Per tant, qui desitge 
l’enfortiment de la democràcia també ha de desitjar l’enfortiment 
del moviment socialista, i no el seu debilitament; qui abandona 
la lluita pel socialisme abandona també el moviment obrer i la 
democràcia. 
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III. La conquesta del poder polític

La reforma legal i la revolució no són, per tant, diferents mètodes 
de progrés històric que puguen triar-se lliurement en el bufet de 
la història, com quan es trien salsitxes calentes o fredes, sinó que 
són moments diferents en el desenvolupament de la societat de 
classes, que es condicionen i complementen entre si i al mateix 
temps s’exclouen mútuament, com el pol nord i el pol sud o la 
burgesia i el proletariat. 

Tot ordenament jurídic és, al cap i a la fi, un producte de la 
revolució. En la història de les classes, mentre la revolució és l’acte 
polític creador, la legislació només expressa la pervivència política 
d’una societat. La reforma legal no posseeix impuls propi, inde-
pendent de la revolució, sinó que en cada període històric es mou 
en la direcció marcada per l’espenta de l’última revolució i mentre 
l’impuls dure. O, dit més concretament, només es mou en el con-
text de l’ordre social establert per l’última revolució. 

Per tant, qui es pronuncia a favor del camí reformista en lloc 
de i en contraposició a la conquesta del poder polític i a la re-
volució social, en realitat no tria un camí més tranquil, segur i 
lent cap al mateix objectiu, sinó un objectiu diferent: en lloc 
de la implantació d’una nova societat, tria unes modificacions 
insubstancials de l’antiga. D’aquesta manera, seguint les concep-
cions polítiques del revisionisme s’arriba a la mateixa conclusió 
que estudiant-ne les teories econòmiques: no cerca la realització 
del socialisme, sinó la reforma del capitalisme, no cerca la su-
pressió del sistema de treball assalariat, sinó la disminució de 
l’explotació. En resum, no cerca la supressió del capitalisme, 
sinó l’atenuació dels seus abusos. 
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Una transformació tan important com la transició de la socie-
tat des de l’ordre capitalista al socialista és impossible que es pro-
duïsca de sobte, d’un sol colp reeixit del proletariat. Creure això 
possible reflecteix una concepció clarament blanquista. La trans-
formació socialista pressuposa una lluita llarga i tenaç en la qual 
molt probablement el proletariat haurà de retrocedir més d’una 
vegada, de manera que, des del punt de vista del resultat final de 
tota la lluita, la primera vegada que prenga el poder haurà de ser 
necessàriament “massa prompte”. 



Vaga de mases 
partits i sindicats
(selecció de textos)
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I

Quasi tots els escrits i declaracions fets fins ara per part del socia-
lisme internacional sobre la qüestió de la vaga de masses provenen 
de la Revolució Russa1: el primer experiment històric d’aquest 
mètode de lluita a gran escala2. Aquest fet explica que siguen en 
gran mesura antiquats, en la concepció dels quals es troben fona-
mentalment en el mateix punt que Friedrich Engels, el qual escri-
via l’any 1873 en la seua crítica al revolucionarisme bakuninista a 
l’Estat espanyol les següents paraules: 

“En el programa bakuninista, la vaga de masses és l’eina 
amb la qual iniciar la revolució social. Un bon matí, tots els 
obrers de tots els gremis d’un estat o de tot el món deixen 
de treballar i forcen, a través d’això en un màxim de qua-
tre setmanes, que les classes dominants hagen de triar entre 
agenollar-se o atacar els treballadors, de manera que aquests 
assoleixen el dret a defendre’s i, amb aquest, l’oportunitat 
de llançar pels aires l’ordre social antic. La proposta es troba 
lluny de ser una novetat; primer els francesos i després els 
socialistes belgues han muntat aquest cavall, de raça origi-
nàriament anglesa, des de l’any 1848. Ja els obrers britànics, 
durant el ràpid i violent desenvolupament del cartisme que 
va seguir la crisi del 1837, l’any 1839 havien predicat el ‘mes 
sant’, amb una aturada a escala nacional (veure Engels, Lage 

1  La referència no és a la Revolució de 1917 sinó a la de 1905, que 
finalment es va saldar amb tímides reformes parlamentàries per part del Tsar.
2  Molts revolucionaris russos van viure aquesta Revolució com el procés 
d’aprenentatge revolucionari per excel·lència en el qual van traure conclusions 
per a futurs moviments revolucionaris. Lenin va escriure Dues tàctiques de la 
socialdemocracia en la revolució democràtica i Trotsky 1905 Resultats i perspectives
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der arbeitenden Klasse in England), la qual va tindre tanta 
ressonància que al juliol de 1842 també ho van intentar els 
obrers de les fàbriques del nord d’Anglaterra. També en el 
congrés dels aliancistes celebrat a Ginebra l’1 de setembre 
de 1873 la vaga de masses va jugar un paper important, 
amb el reconeixement per part de tots, això sí, que calia 
una organització global de la classe treballadora i una caixa 
de resistència ben plena. I ací es troba el quid de la qüestió. 
D’una banda, els governs, sobretot quan l’abstencionisme 
els fa encoratjar-se, no deixaran que ni l’organització ni la 
caixa de resistència dels obrers arriben tan lluny. D’altra 
banda, els esdeveniments polítics i les sobrelimitacions de 
les classes dominants permetran l’alliberament dels treballa-
dors abans que el proletariat assolisca l’ideal d’organització i 
de reserves econòmiques. Si els tinguera, però, no caldria fer 
la marrada de la vaga general per a arribar a la meta.”

Ací tenim l’argumentació que determinarà l’opinió de la social-
democràcia internacional3 sobre la vaga de masses durant les se-
güents dècades. Aquesta s’adapta a la teoria anarquista de la vaga 
general, això és, a la teoria de la vaga general com a mitjà per a 
iniciar la revolució social en contraposició a la lluita política quo-
tidiana de la classe treballadora, i s’esgota amb el següent dilema: 
bé el conjunt del proletariat no disposa del poder organitzatiu 
i econòmic, cosa que impedeix que es puga dur a terme la vaga 
general; bé ja està suficientment organitzat i, per tant, no li cal 
la vaga general. Aquesta argumentació és, per cert, tan simple i 

3  Quan Rosa Luxemburg escriu aquest llibre, la socialdemocràcia 
encara té una perspectiva revolucionària, encara que en el seu si ja s’aprecien 
evidents tendències reformistes. La mateixa Rosa serà membre del Partit 
Socialdemòcrata d’Alemanya fins a 1914.
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en un primer cop d’ull tan impugnable, que va servir durant un 
quart de segle als moviments obrers com a arma lògica contra les 
quimeres anarquistes i com a mitjà per a estendre per tota la classe 
obrera la idea de la lluita política. 

[...]

Ara bé, la Revolució Russa ha sotmés a una revisió profunda 
l’argumentació esmentada. Per primera vegada en la història de 
la lluita de classes ha generat un gran assoliment de la idea de la 
vaga de masses i -tal com explicarem més endavant- inclús de la 
vaga general, de manera que s’obri una nova època en el desenvo-
lupament dels moviments obrers. D’això, no se’n pot concloure 
que l’estratègia de la lluita política, recomanada per Marx i En-
gels, o la crítica feta a l’anarquisme fora errònia. Ben al contrari, 
són els mateixos raonaments, els mateixos mètodes de l’estratègia 
marxengelsiana, que també formaven part de la pràctica de la so-
cialdemocràcia alemanya, els que generaran ara nous moments 
i condicions per a la lluita de classes. La Revolució Russa, que 
constitueix la primera prova històrica pràctica de la vaga de mas-
ses, no significa la salvació de l’anarquisme, sinó directament la 
liquidació històrica d’aquest. La trista existència a la qual va estar 
condemnada aquesta orientació de pensament durant les darreres 
dècades a causa del gran desenvolupament de la socialdemocràcia 
a Alemanya es pot explicar en certa manera pel predomini absolut 
i la llarga durada del període parlamentari. Dins la calma abso-
luta de la quotidianitat parlamentària havia de, inevitablement, 
marcir-se de forma temporal un moviment centrat en l’“ofensiva” 
i l’“acció directa” amb una tendència purament “revolucionària”, 
tot esperant el retorn i el desplegament de la força interna d’un pe-
ríode de revitalització de lluita directa i oberta, i de revolució po-
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pular. Rússia sobretot pareixia especialment feta per a ser el camp 
d’experimentació per a les accions heroiques de l’anarquisme. Un 
país en què el proletariat tenia una organització feble i no tenia 
gaires drets polítics; amb una embrolla de capes populars amb 
interessos molt diversos i entrecreuats; una formació limitada de 
les masses populars; la utilització de la violència de forma bestial 
per part del règim imperant. Tot plegat, pareixia com fet a mida 
perquè l’anarquisme, sobtadament tot i que probablement també 
efímera, prenguera el poder. I, al cap i a la fi, Rússia era el bres-
sol històric de l’anarquisme. La pàtria de Bakunin esdevindria la 
tomba de la seua doctrina. Els anarquistes a Rússia no només ni es 
trobaven ni es troben encapçalant el moviment de vaga de masses, 
sinó que el conjunt de la direcció política de l’acció revolucionària 
i també de la vaga de masses es troba bé en mans d’organitzacions 
socialdemòcrates -anomenades pels anarquistes russos com a “par-
tits burgesos” i contra les quals van lluitar fortament-, o bé en 
mans d’organitzacions més o menys influenciades per la social-
democràcia i properes a organitzacions socialistes, com el partit 
terrorista4 dels “socialrevolucionaris”; és a dir, que l’anarquisme 
com a tendència política seriosa és absolutament inexistent en el 
context de la Revolució Russa. 

[...] 

D’altra banda, la vaga de masses no es va practicar a Rússia com 
a mitjà per a penetrar a través d’un colp d’efecte en la revolució 

4  L’estratègia terrorista va ser emprada per diversos partits polítics i 
organitzacions a Rússia i altres països d’Europa especialment durant el segle 
XIX. Aquesta estratègia tenia una doble justificació. D’una banda, assenyalava 
públicament els culpables de l’explotació. D’altra banda, era viscuda pels 
romàntics revolucionaris com un acte de justícia. Evidentment, feien ús 
d’aquesta paraula perquè no tenia connotacions negatives com sí que les té en 
el segle XXI.
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social sense recórrer a la lluita política de la classe obrera i espe-
cialment del parlamentarisme; sinó com a mitjà per a crear per al 
proletariat les condicions necessàries de lluita política quotidiana 
i, concretament, del parlamentarisme. La lluita revolucionària a 
Rússia, en la qual la vaga de masses s’utilitza com l’arma prin-
cipal, liderada pel poble obrer i en primera línia el proletariat 
per a aconseguir precisament els mateixos drets polítics i condi-
cions, la necessitat i significat dels quals es troba en les lluites per 
l’emancipació de la classe treballadora, demostrades primer per 
Marx i Engels i propugnades amb totes les seues forces en la Inter-
nacional en contraposició a l’anarquisme. [...]
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II

La primera aproximació respecte als esdeveniments a Rússia en 
relació a la vaga de masses ha d’estar dirigida a la concepció ge-
neral del problema. Fins ara, tant els que estan a favor d’intentar 
la “vaga de masses” a Alemanya com els Bernsteins o els Eisners, 
com els adversaris rigorosos de la temptativa, com els del camp 
sindical, representats per exemple per Bömelburg, s’atenen en el 
fons a la mateixa concepció: l’anarquista. Aquests pols aparen-
tment oposats no només no s’exclouen, sinó que es condicionen 
i es complementen recíprocament. Per al pensament anarquista 
l’especulació sobre la “gran commoció”, sobre la revolució social, 
és només un fet extern i inessencial. Allò essencial és, per contra, 
la manera abstracta i ahistòrica de tractar la qüestió de la vaga de 
masses com, en general, de totes les condicions de la lluita prole-
tària. Per als anarquistes només hi ha dues qüestions com a requi-
sits materials de les seues especulacions revolucionàries: en primer 
lloc, l’espai eteri i, després, la bona voluntat i el coratge per a salvar 
la humanitat de l’actual vall de llàgrimes que és el capitalisme. Ja 
fa 60 anys que va sorgir en l’espai eteri el raonament que la vaga 
de masses era el mitjà més curt, segur i fàcil per a fer el salt al més 
enllà de la millora social. I en el mateix espai eteri va sorgir de 
l’especulació teòrica la idea que la lluita sindical era l’única “acció 
directa de masses” i, per tant, l’única lluita revolucionària: últim 
capritx conegut dels sindicalistes francesos i italians. Per a desgrà-
cia dels anarquistes, els mètodes de lluita improvisats en l’espai 
eteri no van ser només castells en l’aire, és a dir, meres utopies, 
sinó que, justament perquè no tenien en compte la dura realitat, 
van esdevindre sense adonar-se en col·laboradors pràctics de la 
reacció.
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Sobre el mateix terreny del punt de vista abstracte i ahistòric 
es troben hui els que volen desencadenar a Alemanya la vaga de 
masses a data fixa per decret de la direcció del partit, i també els 
que, com els delegats del congrés sindical de Colònia, volen aca-
bar amb el problema de la vaga de masses amb la prohibició de 
la propaganda. Ambdues tendències parteixen de la mateixa idea 
anarquista: que la vaga de masses és simplement una arma tècni-
ca que podria ser “decretada” o “prohibida” per conveniència i a 
voluntat. Una mena de navalla que es guarda tancada a la butxaca 
“per si de cas” o que es pot utilitzar quan es decidisca. La veritat 
és que justament els contraris a la vaga de masses reivindiquen el 
mèrit del fet d’haver tingut en compte el terreny històric i les con-
dicions materials de la situació actual a Alemanya, en contraposi-
ció als “revolucionaris romàntics”, que suren pels aires i es neguen 
a enfrontar la realitat i les seues possibilitats i impossibilitats. “Fets 
i números, números i fets!” criden com el senyor Gradgrind en 
Temps difícils de Dickens. Però el que els sindicalistes adversaris 
a la vaga de masses entenen per “terreny històric” i “condicions 
materials” són dos moments diferents: d’una banda, la feblesa del 
proletariat; d’altra, la força del militarisme prussià. “Els fets i els 
números” són la insuficiència de les organitzacions obreres i de les 
caixes, i la imponent baioneta prussiana, sobre els quals aquests 
dirigents sindicals basen la seua política pràctica. Doncs bé, és cert 
que els fons sindicals i les baionetes prussianes són indubtables 
fenòmens materials i històrics, però la concepció política basada 
en aquests fets no és materialisme històric en el sentit marxià, sinó 
materialisme policíac en el sentit de Puttkamer. També els repre-
sentants de l’estat policial capitalista confien molt, i pràcticament 
de forma exclusiva, en la força tant del proletariat organitzat com 
de la baioneta, i, rere la comparació de les dues sèries de nombres 
arriben a la següent conclusió tranquil·litzadora: són instigadors i 
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agitadors aïllats els que provoquen el moviment obrer revolucio-
nari; entre la presó i les baionetes, per tant, tenim mitjans sufi-
cients per a dominar aquest “fenomen efímer i desagradable”.

La classe obrera conscient fa temps que ha comprés la comi-
citat de la teoria policial, segons la qual el conjunt del moviment 
obrer modern seria un producte artificial, arbitrari d’un grapat 
d’“instigadors i agitadors” sense escrúpols.

És, però, exactament la mateixa concepció que es posa de ma-
nifest quan un parell de bons camarades formen un piquet de 
guardians nocturns voluntaris per a advertir als obrers de l’impuls 
perillós dels “romàntics revolucionaris” i la seua “propaganda de 
la vaga de masses”, o quan assistim a una campanya d’indignació 
per part dels que se senten traïts per no se sap ben bé quins acords 
“secrets” entre la direcció del partit i el consell central dels sindi-
cats relacionats amb l’explosió de la vaga de masses a Alemanya. Si 
tot depenguera de la “propaganda” incendiària dels revolucionaris 
romàntics o de les decisions secretes o públiques de la direcció 
dels partits, aleshores no haguérem tingut fins ara cap vaga de 
masses important a Rússia. No hi ha cap país -com vaig destacar 
en la Sächsische Arbeiterzeitung en març de 1905- on s’haja pensat 
a “propagar” ni tan sols “discutir” la vaga de masses com a Rússia. 
I els exemples aïllats de decisions i acords dels dirigents del partit 
socialista rus, que havien de proclamar la vaga de masses total, 
com per exemple l’últim intent a l’agost d’aquest any després de 
la dissolució de la Duma5 han fracassat pràcticament per complet. 
Si, per tant, la Revolució Russa ens ensenya alguna cosa és sobre-
tot que la vaga de masses no es “fa” artificialment, no es “decreta” 

5  La Duma és el parlament creat a Rússia després de la Revolució 
de 1905. No obstant això, aquest parlament no va passar de ser una careta 
democràtica, ja que el Tsar va conservar tot el seu poder autocràtic.
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en l’aire, no es “propaga”, sinó que és un fenomen històric que 
sorgeix de les mateixes circumstàncies i amb necessitat històrica 
en un moment determinat.

El problema no es detectarà ni es discutirà a través 
d’especulacions abstractes sobre la possibilitat o impossibilitat, la 
utilitat o el risc, de la vaga de masses, sinó a través de l’estudi dels 
moments i de les circumstàncies socials que fan créixer la vaga de 
masses en la fase actual de la lluita de classes; dit d’una altra ma-
nera, no mitjançant l’apreciació subjectiva de la vaga de masses des 
de la perspectiva d’allò desitjable, sinó mitjançant la investigació 
objectiva de les fonts de la vaga de masses des de la perspectiva de 
les necessitats històriques.

En les regions etèries de l’anàlisi lògica abstracta es pot demos-
trar l’absoluta impossibilitat i la derrota indubtable de la vaga de 
masses, així com la possibilitat absoluta i la indubtable victòria. 
És per aquesta raó que el valor de la demostració és el mateix en 
els dos casos: cap. És per això que la temor a la “propaganda” de 
la vaga de masses, que ha conduït fins i tot a l’excomunicació 
formal dels suposats culpables del crim, és només un malentés. És 
tan impossible “propagar” la vaga de masses com a mitjà abstracte 
de lluita com propagar la “revolució”. Tant la “revolució” com la 
“vaga de masses” són conceptes que en si només signifiquen una 
forma exterior de lluita de classes que només tenen sentit i contin-
gut en relació a situacions polítiques concretes.

[...]
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III

La vaga de masses, tal com apareix en general en les discussions 
a Alemanya, és un fenomen aïllat molt clar, simple de concebre 
i de delimitacions nítides. Es parla exclusivament de la vaga de 
masses política. Es pensa en una única insurrecció grandiosa del 
proletariat industrial, desencadenada a partir d’un fet polític de 
gran importància, sobre la base d’un acord recíproc entre les di-
reccions dels partits i dels sindicats, i que, dirigida ordenadament i 
disciplinada, s’interromp de forma ordenada davant una consigna 
donada en el moment oportú pels centres dirigents, per a la qual 
cosa haurà de determinar-se prèviament i amb exactitud el suport, 
els costs i les víctimes que s’ocasionaran, en una paraula, tot el 
balanç material de la vaga de masses. 

Si comparem aquest esquema teòric amb la veritable vaga de 
masses, tal com es presenta a Rússia des de fa cinc anys, hem de 
dir que la idea que es troba en el centre de la discussió a Alemanya 
no es correspon a quasi cap de les vagues de masses que han tingut 
lloc, i que per altra banda la vaga de masses a Rússia presenta tal 
multiplicitat de variacions que resulta impossible parlar de “la” 
vaga de masses, d’una vaga de masses abstracta i esquemàtica. Tots 
els moments de la vaga de masses, així com el caràcter no són no-
més distints en les diferents ciutats i regions de l’imperi, sinó que 
el seu caràcter ha anat canviant sobretot al llarg de la revolució. 
A Rússia, les vagues de masses segueixen i encara seguiran una 
història concreta. Qui, per tant, parle de vaga de masses a Rússia, 
n’ha de tindre en compte sobretot la història.

El període actual oficial, per dir-ho així, de la Revolució Rus-
sa es considera que comença i amb raó amb la insurrecció del 
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proletariat de Sant Petersburg el 22 de gener de 1905, amb la 
manifestació de 200.000 obrers davant del palau dels tsars, la qual 
va acabar amb un bany de sang. La massacre sagnant de Sant Pe-
tersburg va ser, com és sabut, el senyal que va desencadenar la pri-
mera gran sèrie de vagues de masses, les quals van portar la crida 
revolucionària de Sant Petersburg a cada racó de l’imperi i a les 
capes més àmplies del proletariat. La insurrecció de Sant Peters-
burg del 22 de gener va ser, però, només el punt culminant d’una 
vaga de masses que amb anterioritat  havia posat en moviment el 
proletariat de la capital tsarista. Aquesta vaga de masses al gener a 
Sant Petersburg va ser, sens dubte, la conseqüència immediata de 
la vaga general que havia tingut lloc poc abans, al desembre del 
1904, a Bakú, al Caucas, i que va mantindre Rússia a l’expectativa 
durant molt de temps. Els esdeveniments de desembre a Bakú van 
ser, però, només un últim i poderós eco de les vagues de masses 
violentes que, com un terratrèmol periòdic, va sacsejar el sud de 
Rússia durant els anys 1903 i 1904 i el pròleg dels quals va ser la 
vaga de masses a Batumi (Caucas) al març de 1902. En la cade-
na que segueix l’erupció revolucionària, aquest primer moviment 
de vaga de masses, al cap i a la fi, només està separat per entre 
quatre i cinc anys de la gran vaga general dels obrers tèxtils de 
Sant Petersburg en els anys 1896 i 1897. I si pareix que alguns 
anys de tranquil·litat aparent i reacció severa separen el moviment 
d’aleshores de la revolució de hui, només cal conéixer l’evolució 
política interna del proletariat rus fins a l’estat actual de la seua 
consciència de classe i la seua energia revolucionària, per a trobar 
l’inici de la història del període actual de les lluites de masses en 
les lluites generals de Sant Petersburg. Són per aquest motiu im-
portants per a la qüestió, ja que contenen el germen dels moments 
principals de les vagues de masses posteriors.
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En primer lloc, apareix la vaga general de Sant Petersburg l’any 
1896 com una lluita reivindicativa parcial, amb objectius purament 
econòmics. Les causes van ser les condicions insuportables de tre-
ball dels filadors i els teixidors de Sant Petersburg: jornades laborals 
de tretze, catorze i quinze hores; sous miserables a destall, i un mos-
trari complet de les vexacions patronals més infames. No obstant 
això, els obrers tèxtils van suportar durant molt de temps aquesta 
situació, fins que un incident, mínim en aparença, va provocar el 
desbordament. Al maig de 1896, es va celebrar la coronació -pos-
tergada durant dos anys per por als revolucionaris- de l’actual tsar 
Nicolau II, i amb aquest motiu els empresaris de Sant Petersburg 
van manifestar el seu patriotisme imposant als obrers tres dies de 
vacances obligatòries, però, i ací rau la importància de l’assumpte, 
sense pagar-les. Els obrers tèxtils, enutjats per aquesta mesura, es 
van posar en moviment. Després d’una assemblea amb uns 300 
obrers dels més preparats al jardí de Iekaterin, es va decidir fer vaga i 
es van formular les següents reivindicacions: 1) pagament dels sous 
corresponents als dies de coronació; 2) jornada de treball de deu ho-
res i mitja; 3) augment de les jornades a destall. Això va tindre lloc 
el 24 de maig. Una setmana més tard, totes les fàbriques de teixits 
i totes les filatures estaven tancades i 40.000 obrers declaraven la 
vaga general. Hui pareix que aquest esdeveniment siga insignifi-
cant comparat amb les enormes vagues de la revolució. En el clima 
d’estancament polític de la Rússia d’aleshores, una vaga general era 
una cosa inaudita, era en si una revolució a petita escala. A conti-
nuació va començar comprensiblement  la revolució més brutal; 
al voltant d’un milió d’obrers van ser detinguts i enviats al seu lloc 
d’origen, la vaga general va ser reprimida.

Amb això podem observar totes les característiques fonamen-
tals de les futures vagues de masses. El motiu immediat del movi-
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ment va ser completament casual i, fins i tot, secundari, la irrup-
ció va ser espontània; però, per la forma en què es va produir el 
moviment, es van manifestar els fruits de l’agitació de diversos 
anys per part de la socialdemocràcia; durant la vaga general van 
ser els agitadors socialdemòcrates els que van estar al front del 
moviment, dirigint-lo i duent a terme una intensa propaganda 
revolucionària. Més enllà: la vaga era, vista des de fora, una simple 
lluita econòmica salarial, i només l’actitud del govern, així com 
l’agitació de la socialdemocràcia, van fer d’ella un un fenomen 
polític de primera categoria. I finalment: la vaga es va reprimir, els 
obrers van patir la “derrota”, però ja al gener de l’any següent, en 
1897, els obrers de la indústria tèxtil de Sant Petersburg van re-
petir una vegada més la vaga general i aquesta vegada van aconse-
guir un èxit extraordinari: la instauració per via legal de la jornada 
d’onze hores i mitja a tot Rússia. I el que va ser un resultat molt 
més important: des d’aquella primera vaga general de 1896, que 
es va emprendre sense rastre d’organització ni de fons de vaga, va 
començar a la Rússia pròpiament dita una lluita sindical intensa 
que es va estendre molt prompte des de Sant Petersburg cap a la 
resta del país, i que va obrir perspectives totalment noves a la pro-
paganda i a l’organització de la socialdemocràcia, a través de les 
quals es preparava la revolució proletària amb un treball invisible 
en l’aparent silenci sepulcral del període que va seguir.

L’explosió de la vaga del Caucas al març de 1902 va ser apa-
rentment tan casual i tan determinada per aspectes parcials pu-
rament econòmics, tot i que en moments distints, com la del 
1896. Estava vinculada amb la gran crisi industrial i comercial 
que va precedir a Rússia a la guerra amb Japó, i va ser el factor 
decisiu per al començament de l’efervescència revolucionària. La 
crisi va provocar un atur enorme que va alimentar l’agitació revo-
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lucionària entre les masses proletàries, per la qual cosa el govern va 
emprendre també la tasca de traslladar progressivament les “mans 
sobrants” al seu lloc d’origen per tal de tranquil·litzar la classe 
obrera. Una mesura així, que havia d’afectar uns 400 obrers pe-
troliers, va provocar a Batumi una protesta massiva que va desem-
bocar en manifestacions, detencions, una massacre i, finalment, 
un procés polític durant el qual la lluita per les reivindicacions 
parcials i purament econòmiques va assolir el caràcter d’un esde-
veniment polític i revolucionari. La repercussió d’aquesta vaga de 
Batumi, oprimida i “sense resultats”, es va reflectir en una sèrie de 
manifestacions revolucionàries de masses per part dels obrers de 
Nijni Nóvgorod, a Saratow, i d’altres ciutats, és a dir, un impuls 
vigorós a l’onada general del moviment revolucionari.

Ja al novembre de 1902 es va produir el primer eco vertadera-
ment revolucionari, encarnat en la vaga general de Rostov del Don. 
Aquest moviment es va desencadenar a causa de les diferències 
salarials als tallers del ferrocarril de Vladikavkaz. L’administració 
va voler reduir les despeses i el comité socialdemòcrata del Don 
va publicar un manifest que convocava la vaga i plantejava les 
següents reivindicacions: jornades de nou hores, augment de sala-
ris, supressió de càstigs, acomiadament dels enginyers impopulars, 
etc. Tots els tallers de ferrocarril van fer la vaga. Prompte s’hi van 
sumar tota la resta de professions i, de sobte, imperava a Ros-
tov una situació sense precedents: aturada general de la indústria, 
tots els dies se celebraven a l’aire lliure grans mítings en què hi 
participaven de 15.000 a 20.000 obrers, rodejats de vegades per 
un cordó de cosacs i, per primera vegada, es van presentar en pú-
blic oradors socialdemòcrates que pronunciaven discursos ardents 
sobre el socialisme i les llibertats polítiques, i que eren aclamats 
amb increïble entusiasme; les crides revolucionàries es difonien en 
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desenes de milers d’exemplars. Enmig de la Rússia rígida i abso-
lutista, el proletariat de Rostov conqueria per primera vegada el 
dret de reunió i la llibertat d’expressió. Òbviament, tampoc no va 
ser possible sense una massacre. Les diferències salarials dels tallers 
del ferrocarril de Vladikavkaz es van convertir en pocs dies en una 
vaga general política i en la lluita popular revolucionària. A aques-
ta vaga va seguir immediatament una altra vaga general a l’estació 
de Tikhoretsk, de la mateixa línia del ferrocarril. També ací es va 
produir una massacre i després un procés, i Tikhoretsk també va 
ocupar una baula de la cadena dels episodis revolucionaris.

La primavera del 1903 va donar respostes a les derrotes patides 
en les vagues de Rostov i Tikhoretsk: tot el sud de Rússia es va 
veure en flames en els mesos de maig, juny i juliol. Bakú, Tibilissi, 
Batumi, Elisabethgrad, Odessa, Kíev, Mikolàiv, Ekaterinoslav van 
proclamar la vaga general en el més estricte sentit literal. Però tam-
poc ací sorgeix el moviment d’acord a un pla preconcebut per un 
centre, sinó que conflueix a partir de punts diversos, en cadascun 
per diversos motius i amb diverses formes. Comença a Bakú amb 
diverses lluites salarials parcials en distintes fàbriques i branques 
industrials que desemboquen finalment en la vaga general. A Ti-
bilissi comencen la vaga 2.000 treballadors de comerç en protesta 
per una jornada laboral que s’iniciava a les sis de la matinada fins a 
les 11 de la nit; el 4 de juliol, al voltant de les huit de la vesprada, 
van abandonar les tendes i van desfilar en manifestació a través 
de la ciutat per obligar els comerciants a tancar. La victòria va ser 
completa: els treballadors del comerç van aconseguir una jornada 
laboral des de les huit del matí fins a les huit de la vesprada; el mo-
viment es va estendre immediatament a totes les fàbriques, tallers 
i oficines. Els diaris van deixar d’aparéixer, els tramvies només po-
dien circular amb protecció militar. A Elisabethgrad va començar 
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la vaga el 10 de juliol en totes les fàbriques per motius purament 
econòmics. S’accepten la majoria de les reivindicacions i el 14 de 
juliol cessa la vaga, però només dues setmanes després es torna a 
declarar. Aquesta vegada són els forners els que donen la consigna, 
els segueixen els picapedrers, els fusters, els tintorers, els moliners 
i, finalment, els obrers de totes les fàbriques. A Odessa el movi-
ment es va iniciar amb una lluita salarial en la qual es veu implica-
da l’associació obrera “legal” fundada per agents governamentals 
segons el programa del conegut policia Zubátov. La dialèctica his-
tòrica ha aprofitat de nou l’oportunitat per a fer una de les més be-
lles i pèrfides entremaliadures; les lluites econòmiques del període 
precedent -entre d’altres, la gran vaga general de Sant Petersburg 
en 1896- van portar a la socialdemocràcia russa a exagerar el que 
s’havia anomenat com a “economicisme”, a través del qual s’havia 
preparat la classe obrera a acceptar les activitats demagògiques de 
Zubàtov. Més tard, però, el gran corrent revolucionari va fer virar 
el vaixell que navegava sota la falsa bandera i el va obligar a posar-
se al front de la flota proletària russa. En la primavera de 1904, 
les associacions zubatiovianes van donar la consigna per a la gran 
vaga general d’Odessa, com la van donar en 1905 per a la vaga 
general de Sant Petersburg. Els treballadors d’Odessa, mantinguts 
fins aleshores en la il·lusió de la benevolència del govern cap a ells 
i en les simpaties per una lluita purament econòmica, van voler 
de sobte fer la prova i van obligar l’“associació obrera” de Zubàtov 
a proclamar la vaga en una fàbrica amb objectius reivindicatius 
modestos. El patró els va tirar al carrer i quan van reclamar al cap 
de l’associació el suport governamental promés, se’n va anar i va 
deixar els obrers en una efervescència desenfrenada. Ben aviat els 
socialdemòcrates es van posar a la capçalera i el moviment de la 
vaga es va estendre a altres fàbriques. L’1 de juliol es van posar 
en vaga 2.500 ferroviaris, el 4 de juliol es van declarar en vaga 
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els obrers portuaris, que reclamaven un augment de salari de 80 
copecs a dos rubles i una reducció de mitja hora de la jornada 
laboral. El 6 de juliol es van unir els marins al moviment. El 13 
de juliol va començar la vaga del personal tramviari. Aleshores es 
va celebrar una assemblea de tots els vaguistes, de 7.000 a 8.000 
persones; es va formar una manifestació de fàbrica a fàbrica i que 
creixia com un allau que va arribar al port amb una massa d’entre 
40.000 i 50.000 persones amb la finalitat de paralitzar qualsevol 
treball.

Ben aviat la vaga general va dominar la ciutat. A Kíev la vaga 
va començar el 21 de juliol als tallers del ferrocarril. També ací són 
les condicions de treball miserables les que originen directament 
l’aturada, i es plantegen reivindicacions salarials. Al dia següent les 
foneries segueixen l’exemple. El 23 de juliol es produeix un inci-
dent que fa el senyal a la vaga general. Durant la nit detenen dos 
delegats dels ferroviaris: els vaguistes en reclamen la llibertat im-
mediata i, davant la negativa, decideixen que els trens no isquen 
de la ciutat. En l’estació tots els vaguistes s’asseuen sobre els rails 
amb les dones i els fills: una vertadera marea humana. Es dispa-
ren salves com a amenaça. Els obrers es despullen els pits i criden 
“tireu!”. Una descàrrega cau sobre la massa asseguda i indefensa: 
de trenta a quaranta cadàvers, entre ells dones i xiquets, es queden 
al lloc. Davant d’aquesta notícia, Kíev es posa en vaga el mateix 
dia, la multitud alça en un seguici impressionant els cadàvers de 
les víctimes. Reunions, discursos, detencions, combats aïllats pels 
carrers: Kíev està en plena revolució. El moviment acaba ràpida-
ment, però els tipògrafs han aconseguit una reducció d’una hora 
de treball i un augment del sou d’un ruble; en una fàbrica de llevat 
s’implanta la jornada de huit hores; els tallers del ferrocarril es 
tanquen per decisió ministerial; els obrers d’altres branques con-
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tinuen amb les seues reivindicacions amb vagues parcials. Sota la 
impressió de les notícies que arriben d’Odessa, Bakú, Batumi i Ti-
bilissi, esclata la vaga general a Mikolàiv, malgrat l’oposició del co-
mité socialdemòcrata, que volia retardar l’esclat del moviment fins 
al moment en què la tropa haguera eixit de la ciutat per a fer-ne 
les maniobres. Les masses no es contenen; una fàbrica es posa en 
moviment, els vaguistes van de taller en taller, la resistència de la 
tropa no fa més que afegir llenya al foc. Immediatament es formen 
manifestacions enormes que al so de les cançons revolucionàries, 
arrosseguen tots els obrers, treballadors, personal tramviari, ho-
mes i dones. L’aturada és total. A Iekaterinoslav els forners inicien 
la vaga el 5 d’agost; el 7 són els obrers dels tallers del ferrocarril; 
després tota la resta de fàbriques; el 8 d’agost cessa la circulació 
de tramvies, els diaris deixen d’aparéixer. Així es va formar la gran 
vaga general que va commoure el sud de Rússia durant l’estiu de 
1903. Milers de petits canals de lluites econòmiques aïllades i 
incidents “casuals” conflueixen ràpidament per a esdevindre una 
mar immensa que transforma tot el sud de l’imperi tsarista durant 
unes setmanes en una estranya república obrera revolucionària. 
“Abraçades fraternals, crits d’entusiasme i furor, cants de llibertat, 
riures alegres, humor i felicitat delirant és el que es percebia en 
aquesta multitud de persones que passejaven per la ciutat des del 
matí a la nit. Regnava una atmosfera d’eufòria; quasi es podia 
creure que sobre la terra començava una vida nova i millor. Un 
espectacle emocionant, idíl·lic i colpidor al mateix temps…” Així 
escrivia aleshores el corresponsal del liberal Osvobozhdenie, Peter 
von Struve.

El començament de la guerra l’any 1904 va provocar durant 
un temps la interrupció del moviment de vaga de masses. En pri-
mer lloc es va estendre pel país una ona tèrbola de manifestacions 
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“patriòtiques” organitzades per la policia. El xovinisme tsarista 
oficial va començar sacrificant la societat burgesa “liberal”. Però 
ben prompte la socialdemocràcia va tornar a ocupar el camp de 
batalla; a les manifestacions policials del lumpenproletariat6 pa-
triòtic es van contraposar manifestacions obreres revolucionàries. 
Per fi les derrotes vergonyoses de l’exèrcit tsarista desperten la so-
cietat liberal de la seua letargia; comença l’era dels congressos, 
banquets, discursos, impresos i manifests liberals i democràtics. 
L’absolutisme, aixafat temporalment per la vergonya de la derrota, 
deixa actuar, enmig de la confusió, aquests senyors, que ja veuen 
com s’obri davant d’ells el paradís de la música liberal. Durant 
mig any ocupa el liberalisme la primera fila de l’escena política; 
el proletariat se submergeix en les tenebres. Després d’una llarga 
depressió, l’absolutisme alça de nou el cap, la camarilla concentra 
noves forces; basta una bona patada amb bota cosaca per a enviar 
els liberals al seu cau al mes de desembre. Es prohibeixen els ban-
quets, discursos i congressos, considerats com una “pretensió in-
solent”, i el liberalisme es troba de sobte sense saber què fer. Però, 
precisament allà on el liberalisme ja no té corda comença l’acció 
del proletariat. Al desembre de 1904, esclata la vaga gegantesca de 
Bakú provocada per l’atur: la classe obrera entra de nou al camp 
de batalla. Quan es prohibeixen i es fan callar els discursos, co-
mença de nou l’acció. En plena vaga general de Bakú, la socialde-
mocràcia va dominar la situació durant diverses setmanes. Els es-
deveniments peculiars del desembre al Caucas hagueren despertat 
una atenció enorme si no hagueren sigut desbordats ràpidament 
per la marca ascendent de la revolució que ells mateixos havien 
incitat. No havien arribat encara a tots els racons de l’imperi les 

6  Amb lumpenproletariat, Rosa Luxemburg fa referència a treballadors 
sense consciència política, mentre que els proletaris serien aquells que, encara 
que siga de manera intuïtiva, comprenen la lluita de classes.
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notícies fabuloses i confuses sobre la vaga general de Bakú quan al 
gener de 1905 esclata la vaga general de Sant Petersburg.

Com bé se sap, ací també va ser mínim el pretext que va des-
encadenar el moviment. Van acomiadar dos obrers de les pedreres 
de Putilov perquè pertanyien a una associació legal de Zubatov. 
Aquesta mesura va provocar, el 16 de gener, un moviment de so-
lidaritat en què hi van participar 12.000 obrers de les pedreres. 
Amb motiu de la vaga, els socialdemòcrates van desplegar una 
agitació activa per l’ampliació de les reivindicacions i van plantejar 
les següents exigències: jornada de huit hores, dret d’associació, lli-
bertat d’expressió i de premsa, etc. L’efervescència revolucionària 
dels obrers de Putílov es va estendre ràpidament a altres fàbriques 
i alguns dies després 140.000 obrers es declaraven en vaga. De-
liberacions en comú i discussions turmentoses van conduir a la 
redacció de la carta magna proletària de les llibertats burgeses, en 
què es menciona com a primera reivindicació la jornada de huit 
hores amb el suport de 200.000 obrers que, conduïts pel sacerdot 
Gapon, van desfilar el 22 de gener davant del palau del tsar. El 
conflicte suscitat per l’acomiadament dels obrers de les pedreres 
de Putílov va esdevindre en una setmana el pròleg de la Revolució 
més poderosa dels temps moderns.

Els esdeveniments que vindrien després són coneguts: la sag-
nant repressió de Sant Petersburg va donar lloc al gener i febrer a 
vagues de masses i vagues generals en tots els centres industrials 
i ciutats de Rússia, Polònia, Lituània, les províncies bàltiques, el 
Caucas, Sibèria; de nord a sud i d’est a oest. Però si examinem 
els fets de més a prop, es veurà que les vagues de masses adop-
ten formes diferents a les del període precedent. Aquesta vegada 
són les organitzacions socialdemòcrates les que s’avancen en totes 
bandes amb les seues crides; pertot arreu s’assenyala com a mo-
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tiu i objectiu de la vaga general la solidaritat revolucionària amb 
el proletariat de Sant Petersburg; pertot arreu trobem manifesta-
cions, discursos i enfrontaments amb els militars. Però, no obstant 
això, tampoc podem parlar ací de pla previ ni d’acció organitza-
da, perquè les crides dels partits seguien amb dificultats els alça-
ments espontanis de masses; els dirigents no tenien pràcticament 
temps per a formular consignes per a la massa proletària. Encara 
més: les vagues de masses i les vagues generals anteriors havien 
tingut l’origen de la convergència de les reivindicacions salarials 
parcials que, en l’atmosfera general de la situació revolucionària 
i sota l’impuls de la propaganda socialdemòcrata, esdevenien rà-
pidament en polítiques; l’aspecte econòmic i la dispersió sindical 
eren el punt de partida, l’acció coordinada de classe i la direcció 
política en constituïen el resultat final. Ara el moviment és invers. 
Les vagues generals de gener i febrer irrompen ja com una acció 
unitària revolucionària dirigida per la socialdemocràcia; aquesta 
acció es va descompondre ràpidament en una infinita sèrie de va-
gues locals, parcials i econòmiques en diverses regions, ciutats, 
branques econòmiques i fàbriques. Tota la primavera de l’any 
1905, fins a ben entrat l’estiu, es veu sorgir en tot aquest imperi 
gegantesc una lluita econòmica incansable de quasi tot el prole-
tariat en contra del capital, lluita que s’estén cap a dalt fins a les 
professions liberals i de la petita burgesia -treballadors del comerç 
i la banca, enginyers, actors, artistes- i que penetra cap avall fins 
a les capes dels criats i funcionariat subaltern de la policia, inclús 
fins a les capes del subproletariat7, i que es desplacen, al seu torn, 
de la ciutat al camp colpejant fins i tot les portes de les casernes.

Aquest és un gran quadre acolorit de la discussió general entre 

7  Amb subproletariat, Rosa Luxemburg fa referència a treballadors 
manuals no enquadrats en fàbriques sinó que tenen treballs informals. Així, la 
categoria subproletariat seria el que hui anomenem lumpenproletariat.
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el treball i el capital, que reflecteix la complexitat de l’organisme 
social i de la consciència política de cada classe i cada regió, i on 
veiem desenvolupar-se tota la gamma de conflictes que van des 
de la lluita sindical portada amb disciplina per les tropes triades 
per un proletariat industrial ben entrenat, fins a les explosions 
anàrquiques de rebel·lió per part d’un grapat d’obrers del camp i 
l’alçament confús d’una guarnició militar, des de la revolta distin-
gida i discreta, en punys de camisa i coll dur, en l’aparador d’un 
banc, fins a les protestes tan tímides com atrevides pronunciades 
per policies descontents reunits secretament en alguna caserna de 
policia fumada, fosca i bruta.

Segons la teoria dels amants de les lluites “ordenades i ben dis-
ciplinades” que segueixen un pla i un esquema fixe, especialment 
segons la d’aquells que pretenen saber sempre millor i des de lluny 
com “s’hagueren hagut de fer les coses”, va ser un “error greu” 
el fet de diluir la gran acció de vaga general política de gener de 
1905 en una infinitat de lluites per reivindicacions econòmiques 
que “va paralitzar” aquella acció i la va convertir en “foc de paller”. 
També la socialdemocràcia russa -que va cooperar amb la revolu-
ció, però que no la “va fer”, i que va haver d’aprendre’n les lleis 
durant el desenvolupament- es va trobar, en un primer moment, 
desorientat pel refluxe, aparentment estèril, de la primera marea 
de vagues generals. No obstant això, la història, que havia comés 
aquest “error greu”, sense preocupar-se dels raonaments del que 
feien de mestres d’escola sense que ningú li ho impedira, feia amb 
allò un treball revolucionari gegantesc, tan inevitable com incal-
culable en les seues conseqüències.

El sobtat alçament general del proletariat al gener, desencadenat 
pels esdeveniments de Sant Petersburg, representava exteriorment 
una declaració de guerra a l’absolutisme. Però aquesta primera llui-
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ta general i directa de classes va desencadenar una reacció encara 
més poderosa a l’interior en el sentit que va despertar el sentiment 
i la consciència de classes en milions i milions de persones com 
una sacsejada elèctrica. I aquest despertar del sentiment de classe es 
va manifestar immediatament en el fet que una massa de milions 
de proletaris va descobrir sobtadament el caràcter insuportable de 
l’existència social i econòmica que havia estat patint amb paciència 
en la cadena del capitalisme des de decennis ençà. Van començar 
per això les sacsejades i arrossegades de la cadena de forma espon-
tània i general.  Tots els patiments infinits del proletariat modern 
recorden velles ferides sagnants. Ací es lluita per la jornada de huit 
hores, contra el treball a destall, es “transporten” en carretons clavats 
en sacs els brutals capatassos; en un altre lloc es combat l’infame 
sistema de multes, pertot arreu es lluita per millors salaris; ací i allà, 
per la supressió del treball a domicili. Professions anacròniques i 
degradades a les grans ciutats; les petites ciutats de províncies, im-
mergides fins aleshores en un somni idíl·lic; l’aldea, amb el sistema 
de propietat privada heretat del servatge; tot plegat torna en si sob-
tadament, colpit pel raig de gener, pren consciència dels seus drets 
i busca febrilment recobrar el temps perdut. En aquest cas, la lluita 
econòmica no va ser, en realitat, una dispersió, un desmembrament 
de l’acció, sinó simplement un canvi de front, un viratge sobtat i 
natural en la primera batalla general contra l’absolutisme, que passa 
a ser una venjança cap al capital que, pel caràcter, adopta la forma 
de lluites salarials, disperses i aïllades. L’acció política de classe no 
es va interrompre al gener per la dispersió de la vaga general, sinó 
ben al contrari: esgotades les possibilitats del contingut de l’acció 
política, considerant la situació donada i la fase en què es trobava 
la revolució, aquesta es va dividir o, millor dit, es va transformar en 
una acció econòmica.
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De fet: què més podia aconseguir la vaga general al gener? Només 
des de la inconsciència es podia esperar la derrota de l’absolutisme 
a causa d’una sola vaga general “prolongada” segons el model anar-
quista. L’absolutisme rus ha de ser derrotat pel proletariat. Però 
el proletariat necessita per a això un alt nivell d’educació política, 
consciència de classe i organització. No pot aprendre tot això en 
fullets i pamflets, sinó que aquesta educació s’ha d’assolir a l’escola 
política viva, en la lluita i per la lluita, en el transcurs de la revolució. 
Encara més, l’absolutisme no pot ser enderrocat en qualsevol mo-
ment simplement mitjançant una dosi suficient d’”esforç” i “per-
severança”. La caiguda de l’absolutisme és només un signe exterior 
de l’evolució social interna i de les classes en la societat russa. Abans 
que l’absolutisme puga ser enderrocat, i perquè puga ser-ho, ha de 
configurar-se en el seu interior la futura Rússia burgesa, resultat de 
la divisió de classes moderna. Això implica la diversificació de les di-
ferents classes socials i dels seus interessos, la constitució no només 
del partit proletari revolucionari, sinó també dels partits liberals, 
radical, petitburgés, conservador i reaccionari, cosa que exigeix la 
presa de consciència, l’autoconeixement i la consciència de classe no 
només de les capes populars, sinó també de les capes burgeses. Però 
aquestes també poden constituir-se i madurar  en el transcurs de la 
lluita revolucionària, a l’escola viva dels esdeveniments, en la con-
frontació amb el proletariat i entre si mateixes, amb el frec continu 
i recíproc. Aquesta divisió i maduració de classes de la societat bur-
gesa, així com l’acció en la lluita contra l’absolutisme, d’una banda, 
s’impedeixen i es dificulten, i s’estimulen i s’acceleren, d’altra, pel 
paper dominant del proletariat i per l’acció de classe. Els diversos 
corrents subterranis del proletariat revolucionari s’entrecreuen, 
s’obstaculitzen i aguditzen les contradiccions internes de la revolu-
ció; tot plegat significa l’acceleració i potenciació de les explosions 
violentes.
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D’aquesta manera, un problema aparentment simple, fàcil i 
mecànic, com és l’enderrocament de l’absolutisme, exigeix tot un 
procés social molt llarg: un capgirament total de la base social, 
a través del qual el més baix puge i el més alt baixe; exigeix que 
l’aparent “ordre” esdevinga caos i que l’aparent caos “anarquista” 
esdevinga el nou ordre. I, bé, en aquest procés de transformació 
de les estructures socials de l’antiga Rússia tant el raig de la vaga 
general de gener com la gran tempesta de les vagues econòmiques 
de la primavera i l’estiu següent van jugar un paper irreemplaça-
ble. L’enrabiada batalla general de l’obrer assalariat amb el capital 
ha contribuït en igual mesura tant a la delimitació recíproca de les 
diverses capes populars i de les capes burgeses, com a la formació 
d’una consciència de classe en el proletariat revolucionari i en la 
burgesia liberal i conservadora. I tal com les lluites salarials en 
les ciutats contribueixen a la formació del gran partit monàrquic 
dels industrials de Moscou, al camp, la gran revolta de Livonia va 
significar la ràpida liquidació del famós liberalisme aristòcrata i 
agrari de Zemstvo8.

Al mateix temps, però, el període de les lluites econòmiques 
de primavera i estiu de 1905, gràcies a la propaganda inten-
sa de la socialdemocràcia i de la seua direcció política, va donar 
l’oportunitat al proletariat urbà de fer seues a posteriori tota la 
gamma d’aprenentatges del pròleg de gener i de prendre cons-
ciència de les tasques més enllà de la revolució. En relació amb 
això apareix també un altre resultat de caràcter social durador: una 
elevació general del nivell de vida del proletariat tant en el plànol 
econòmic, social com intel·lectual. Quasi totes les vagues de la pri-

8  El Zemstvo era una mena de govern local de les àrees rurals creat en 
1864. Igual que succeiria més tard amb la Duma, els Zemstvos no van suposar 
cap canvi real en les estructures de poder, ja que el valor del vot concedit als 
terratinents va ser molt major que el que es va donar als camperols.
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mavera de 1905 van tindre un final victoriós. Com a exemple en-
tre una col·lecció enorme de fets l’amplitud dels quals encara no es 
pot mesurar, algunes dades sobre un parell de vagues importants, 
que van tindre lloc a Varsòvia, dirigides per la socialdemocràcia 
polonesa i lituana. En les més grans empreses metal·lúrgiques de 
Varsòvia: Societat Anònima Lilpop, Rau i Loewenstein, Rudzki 
i Cia.., Bormann, Schwede i Cia.., Societat Anònima Conrad i 
Jarmuszkiewicz, Weber i Daehn, Gwizdziaski i Cia.., Fàbrica de 
filferros Wolanoski, Societat Anònima Gostynski i Cia.., K. Brun 
i fills, Fraget, Norblin, Werner, Buch, germans Kenneberg, Labor, 
Fàbrica de llums Dittmar, Serkowski i Weszyniski; en aquestes 
22 fàbriques en total els obrers van conquerir, després d’una vaga 
de quatre a cinc setmanes (començada el 25 i 26 de gener), la 
jornada de treball de nou hores, l’augment de sous del 15 al 25% 
i algunes millores de menor importància. Als tallers més grans de 
la indústria de la fusta a Varsòvia: Karmanski, Damiecki, Cro-
mel Szerbinski, Treuerowski, Horn, Bevensee, Tworkowski, Daab 
i Martens, deu en total, els vaguistes van obtindre a partir del 23 
de febrer la jornada de nou hores, però no es van donar per satis-
fets i van mantindre l’exigència de la jornada de huit hores, que 
va arribar una setmana més tard amb l’augment salarial. Tota la 
indústria de la construcció es va declarar en vaga el 27 de febrer 
per a reclamar, segons la consigna de la democràcia, la jornada 
de huit hores, i l’11 de març van obtindre la de nou hores, un 
augment salarial per a totes les categories, el pagament regular 
del sou totes les setmanes, etc. Els pintors, fusters, talabarders i 
ferrers van obtindre, al seu torn, la jornada de huit hores sense 
reducció salarial. Els obrers dels tallers de telèfons van mantindre 
la vaga durant deu dies i van aconseguir la jornada de huit hores 
i un augment salarial del 10 al 15%. La gran fàbrica de teixits de 
lli Hielle i Dietrich (10.000 obrers) va aconseguir, després de nou 
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setmanes de vaga, una reducció d’una hora en la jornada de treball 
i augments salarials del 5 al 10%. I podem veure els mateixos re-
sultats amb infinites variacions en totes les branques de Varsòvia, 
Lodz i Sosnowiec.

En la Rússia pròpiament dita, es va conquerir la jornada de huit 
hores: al desembre de 1904, per algunes categories d’obrers petrolers 
de Bakú; al maig de 1905, pels obrers sucrers del districte de Kíev; 
al gener de 1905, en totes les impremptes de la ciutat de Samara (a 
més d’un augment salarial en els destalls, així com la supressió de 
multes); al febrer, a la fàbrica d’instruments de medicina militar, en 
una ebenisteria i a la fàbrica de municions de Sant Petersburg; a les 
mines de Vladivostok s’introdueix un sistema de treball per equip 
de huit hores; al març, al taller mecànic de la impressora de l’Estat; 
a l’abril, als ferrers de la ciutat de Bodroujsk; al maig, als treballadors 
dels tramvies elèctrics de Tbilissi; de la mateixa manera, al maig 
s’implanta la jornada de huit hores i mitja en la gran empresa de 
teixits de Morózov (alhora que se suprimia el treball nocturn i que 
s’augmentava en un 8% els sous); al juny, s’introduïa la jornada de 
huit hores i mitja per als ferrers del port de Sant Petersburg, i al 
novembre, en totes les impremtes de la ciutat d’Orel (on també van 
augmentar els sous per hora un 20% i un 100% els sous a destall; a 
més es va constituir un comité paritari  d’arbitratge).

La jornada de nou hores en tots els tallers del ferrocarril (al 
febrer), en molts tallers de l’exèrcit i de la marina, en la majoria de 
fàbriques de Berdiansk, en totes les impremtes de Poltava i Minsk; 
la jornada de nou hores i mitja a les drassanes i als tallers de me-
cànica i fosa de la ciutat de Nikolàiv, i al juny, després d’una vaga 
general dels cambrers de Varsòvia, es va implantar a la majoria dels 
restaurants i cafeteries (acompanyat d’un augment salarial del 20 
al 40% i dues setmanes de vacances a l’any).
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La jornada de deu hores es va implantar en quasi totes les fà-
briques de Lodz, Sosnowiec, Riga, Rivne, Reval, Dorpat, Minsk, 
Khàrkiv; per als forners d’Odessa; als tallers artesanals de Chi-
sinau; en diverses fàbriques de barrets de Sant Petersburg; a les 
fàbriques de fòsfor de Rivne (acompanyat de l’augment salarial 
del 10%), en totes les drassanes de la marina i per a tots els obrers 
portuaris.

Els augments salarials són, a grans trets, més limitats que la 
reducció de la jornada laboral, però no deixen de ser importants; 
així, per exemple, a Varsòvia, durant el mes de març de 1905, els 
tallers municipals van fixar un augment salarial del 15%; al centre 
de la indústria tèxtil, Ivànovo-Wosnessensk els augments salarials 
van arribar del 7 al 15%; a Rivne, el 75% de la població obrera es 
va veure beneficiada per l’augment salarial. Es va implantar un sou 
mínim fixe en un cert nombre de forns d’Odessa, a les drassanes 
del Neva de Sant Petersburg, etc.

És cert que es van retirar les concessions moltes vegades en 
diversos llocs, però aquest fet va motivar noves lluites de revenja, 
encara més aferrissades; d’aquesta forma, el període de vagues de 
la primavera de 1905 va esdevindre, per la seua banda, el pròleg 
d’una sèrie infinita de lluites reivindicatives, cada vegada més àm-
plies i entrelligades, que perduren fins als nostres dies. En els pe-
ríodes de tranquil·litat externa de la revolució, quan els telegrames 
no comuniquen al món cap notícia sensacional del front rus i el 
lector de l’Europa occidental deixa desil·lusionat el diari del matí 
en comprovar que “no hi ha res de nou” a Rússia, el treball de talp 
de la revolució segueix sense treva, dia rere dia, hora rere hora, 
en les profunditats del gran imperi. La lluita econòmica inces-
sant i intensa que utilitza mètodes ràpids d’acceleració, impulsa 
el pas del capitalisme des de l’estadi de l’acumulació primitiva, 
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de l’explotació patriarcal balafiadora, a l’estadi de la civilització 
moderna. Hui en dia, el temps real de la jornada laboral en la in-
dústria russa no és només menor que el fixat per la legislació fabril 
russa (jornada d’onze hores i mitja), sinó que millora les condi-
cions reals imperants a Alemanya. En la majoria de les branques 
de la gran indústria russa predomina actualment la jornada de deu 
hores, considerada inassolible per a la legislació social alemanya. I 
encara més, el “constitucionalisme industrial”9 desitjat, amb què 
Alemanya tant somia, i en nom del qual els partits de la tàctica 
oportunista voldrien allunyar les aigües tranquil·les del parlamen-
tarisme beatífic a tota brisa, sorgeix a Rússia, precisament en plena 
tempesta revolucionària, de la revolució, al costat del “constitucio-
nalisme” polític. De fet, no es va produir únicament una elevació 
general del nivell de vida o, més aviat, del nivell cultural de la 
classe obrera. El nivell de vida material, com una forma duradora 
del benestar, no té lloc en la revolució. Plena de contradiccions i 
contrastos, produeix alhora victòries econòmiques sorprenents i 
els actes de venjança més brutals del capitalisme: hui la jornada de 
huit hores; demà, les detencions en massa i la fam per a centenars 
de milers de persones. El més valuós perquè és el que queda en 
aquesta anada i tornada de la revolució és el sediment intel·lectual: 
l’alçada del desenvolupament intel·lectual  i cultural del proleta-
riat, que ofereix una garantia irrompible i imparable per a avançar 
tant en les lluites econòmiques com polítiques. I no només això. 
La relació entre patró i obrer s’inverteixeix: des de la vaga general 
de gener i les vagues posteriors en 1905, es va abolir de facto el 
principi del patriarcat capitalista. A les fàbriques més grans de tots 

9  Amb “constitucionalisme industrial” probablement Rosa Luxemburg 
faça referència a la cogestió de les fàbriques, és a dir, que els treballadors siguen 
part de la presa de decisions respecte a la producció, repartició de beneficis, 
inversions, etc.
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els centres industrials importants es va implantar com a cosa na-
tural la institució dels consells de treballadors, les úniques amb les 
quals el patró negocia i que decideixen sobre tots els conflictes. I, 
finalment, encara més: les vagues aparentment caòtiques i l’acció 
revolucionària “desorganitzada” que va seguir la vaga general de 
gener van esdevindre el punt de partida d’un treball febril organit-
zatiu. La senyora història riu sota el nas d’aquells que mantenen 
la guàrdia de les portes de la felicitat sindical alemanya. Les or-
ganitzacions sòlides, concebudes com a fortaleses inexpugnables, 
l’existència de les quals, cal assegurar-la abans de somiar ni tan 
sols amb una hipotètica vaga de masses a Alemanya, sorgeixen a 
Rússia, per contra, de la vaga de masses! I mentre els guardians 
dels sindicats alemanys tenen por sobretot que les organitzacions 
esclaten en mil trossos en el remolí revolucionari, com si es tracta-
ra de porcellana preciosa; la Revolució Russa ens mostra la imatge 
inadvertida: del remolí i la tempesta, del foc i el caliu de la vaga de 
masses, de les lluites de carrer sorgeixen, com Venus de l’escuma 
de mar, nous, joves, vigorosos i ardents, els sindicats.

Ací aportem de nou un petit exemple, però que és típic per 
al conjunt de l’imperi. En la segona conferència dels sindicats de 
Rússia, celebrada a finals de febrer de 1906 a Sant Petersburg, el 
representant dels sindicats de Sant Petersburg en un informe sobre 
el desenvolupament de les organitzacions sindicals va dir:

“El 22 de gener de 1905, en què s’agrana l’associació de Gapon10, 
va significar un punt d’inflexió. Amb el pas dels esdeveniments, la 
massa d’obrers va aprendre a valorar la importància de l’organització 
i va comprendre que podia crear per ella mateixa les organitzacions 

10  Gueorgui Gapón va ser un sacerdot ortodox que va encapçalar la 
protesta de Sant Petesburg que, en ser reprimida, va passar a ser coneguda com 
el Diumenge Sagnant i va desencadenar la Revolució de 1905.
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que necessitava. En relació directa amb el moviment de gener, va 
sorgir a Sant Petersburg el primer sindicat: el dels impressors. La 
comissió triada per a elaborar les tarifes va redactar els estatuts, i el 
19 de juny va començar l’existència del sindicat. Quasi alhora va 
nàixer el sindicat dels oficinistes i llibreters. Amb aquestes organit-
zacions, que existien quasi obertament (legals), van aparéixer entre 
gener i octubre de 1905 sindicats semilegals i clandestins. Entre els 
primers es troben, per exemple, el dels treballadors de farmàcia i el 
dels treballadors del comerç. Entre els sindicats il·legals cal destacar 
l’associació de rellotgers, la primera sessió il·legal del qual va tindre 
lloc el 24 d’abril. Tots els intents que es van fer per a convocar una 
assemblea general política van fracassar davant l’obstinada oposició 
de la policia i dels patrons representats per la cambra de comerç. 
Aquest fracàs no va impedir l’existència del sindicat. Aquest va ce-
lebrar assemblees secretes el 9 de juny i el 14 d’agost, sense comptar 
les sessions de la presidència. En la primavera de 1905 es va fundar 
el sindicat de sastres i cosidores en una assemblea que es va celebrar 
al camp i a la qual van assistir 70 persones. Després de parlar sobre 
la fundació del sindicat, es va triar una comissió encarregada de 
redactar els estatus. Tots els intents de la comissió per a assegurar 
al sindicat una existència legal van fracassar. La seua activitat es va 
limitar a l’agitació i el reclutament de membres en els diversos ta-
llers. El sindicat de sabaters va patir un destí paregut. Al juliol es 
va convocar una assemblea secreta per la nit en un bosc fora de la 
ciutat. Van arribar més de 100 sabaters; es va exposar el significat 
dels sindicats, la seua història a l’Europa occidental i la seua missió a 
Rússia. Immediatament es va decidir fundar un sindicat; es va triar 
una comissió de 12 homes encarregats de redactar els estatuts i de 
convocar una assemblea general de sabaters. Es van redactar els esta-
tuts, però fins ara ni els han pogut imprimir ni han pogut convocar 
una assemblea general.”
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Aquests van ser els començaments difícils. Després van vindre 
les jornades d’octubre, la segona vaga general, el manifest del tsar 
del 30 d’octubre i el breu “període constitucional”.  Els obrers 
es van llançar a la marea de les llibertats polítiques per a utilit-
zar-les immediatament en la seua obra organitzativa. Al costat 
de les assemblees polítiques quotidianes, els debats i la fundació 
d’associacions, es va emprendre la tasca d’organitzar sindicats. En-
tre octubre i novembre van aparéixer a Sant Petersburg quaranta 
sindicats nous. Ben aviat es va constituir un Comité Central, és a 
dir, una unió de sindicats; van aparéixer diversos diaris sindicals, i 
a partir de novembre també un òrgan central: El Sindicat. El que 
s’ha exposat sobre Sant Petersburg serveix també, a grans trets, per 
a Moscou i Odessa, Kíev i Nikolajev, Saratov i Woronesh, Samara 
i Nishni Novgorod, per a totes les grans ciutats de Rússia i, en 
major grau encara, per a Polònia. Els sindicats de les diverses ciu-
tats prenen contacte entre si, fan conferències. La fi del “període 
constitucional” i el retorn a la reacció, al desembre de 1905, va 
significar també la fi temporal de l’àmplia activitat pública dels 
sindicats, als quals encara no se’ls havia apagat la llum.  Van seguir 
actuant secretament com a organització i van mantindre alhora les 
lluites salarials obertament. Es va configurar una barreja estranya 
entre activitat sindical legal i il·legal que corresponia a una situació 
revolucionària plena de contradiccions. Però enmig de la lluita, el 
treball organitzatiu va continuar en profunditat i amb pedanteria. 
Els sindicats de les organitzacions socialdemòcrates de Polònia i 
Lituània, per exemple, que en l’últim congrés del partit (juliol 
de 1906) havien estat representats per cinc delegats dels 10.000 
membres, comptaven amb estatuts regulars, carnets de militants, 
etc. I fins i tot els forners, sabaters, metal·lúrgics i tipògrafs de Var-
sòvia i Lodz, que al juny de 1905 havien estat a les barricades i que 
al desembre només esperaven una consigna de Sant Petersburg 
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per a llançar-se al carrer, van trobar el temps necessari -entre una 
vaga de masses i una altra, entre detencions i presons, sota l’estat 
de setge- per a discutir profundament i atenta els estatuts dels 
sindicats. Sí, els que anaven ahir i demà a les barricades critica-
ven als dirigents en les assemblees amb l’amenaça d’eixir-se’n del 
partit perquè no havien pogut imprimir amb prou rapidesa -en 
impremtes clandestines i sota la persecució policial incessant- els 
carnets dels afiliats al sindicat. Aquest entusiasme i serietat perdu-
ren fins als nostres dies. En les primeres dues setmanes de juliol de 
1906, per exemple, es van fundar quinze sindicats nous a Jekateri-
noslav, sis a Kostroma, i altres a Kíev, Poltava, Smolensk, Txerkas-
si, Proskurov i, fins i tot, en els racons provincials més apartats. 
En la sessió de la Unió Sindical de Moscou el 4 de juliol de 1906, 
després d’haver escoltat els informes dels delegats sindicals, es va 
decidir “que els sindicats vetllaran per la disciplina dels seus mem-
bres i els mantindran allunyats dels disturbis dels carrers perquè la 
situació actual es considera desfavorable per a la vaga de masses. 
Tenint en compte les possibles provocacions del govern, tindran 
cura perquè les masses no desborden els carrers. Finalment la unió 
va decidir que en el moment que un sindicat manté una vaga, la 
resta de sindicats no duran a terme lluites salarials.” Ara la majoria 
de les lluites econòmiques, les dirigiran els sindicats.

Així, la gran lluita econòmica, sorgida de la vaga general de ge-
ner i que té continuïtat fins als nostres dies, constitueix un trans-
fons ampli de la revolució, des d’on sorgeixen repetides explosions 
parcials del proletariat ací i allà o grans accions generalitzades en 
intercanvi incessant amb l’agitació política i els esdeveniments 
externs de la revolució. Així emergeixen d’aquest transfons, un 
darrere de l’altre: l’1 de maig de 1905, amb motiu de la festa, 
una vaga general total sense precedents a Varsòvia, acompanyada 
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d’una manifestació de masses totalment pacífica, que acaba amb 
una trobada sagnant entre la massa indefensa i els soldats. Al juny, 
els soldats van dispersar una concentració de masses a Lodz, la 
qual va esdevindre una manifestació de 100.000 obrers en el sote-
rrament d’algunes víctimes de la soldadesca, la qual va donar lloc 
a una nova trobada amb l’exèrcit i, finalment, a la vaga general, 
que, els dies 23, 24 i 25 es va transformar en el primer com-
bat de barricades de l’imperi tsarista. També al juny va esclatar al 
port d’Odessa, amb motiu d’un petit incident a bord del cuirassat 
Potemkin, la primera gran sublevació de mariners de la flota del 
mar Negre, que va provocar com a resposta vagues gegantesques a 
Odessa i Nikolàiev. Com a segona resposta tenim la vaga de mas-
ses i sublevacions de mariners a Kronstadt, Liepaja i Vladivostok.

Al mes d’octubre s’implanta el gran experiment de Sant Peters-
burg de la jornada de huit hores. El consell de delegats dels obrers 
decideix imposar la jornada de huit hores per la via revolucionària. 
És a dir, en un dia determinat, tots els obrers de Sant Petersburg 
declaren davant dels seus patrons que es neguen a treballar més de 
huit hores al dia i que abandonaran els seus llocs de treball a l’hora 
corresponent. La idea va donar lloc a una agitació intensa i va ser 
acceptada i aplicada amb gran entusiasme pel proletariat, entre els 
quals no van escassejar els sacrificis. Així, per exemple, la jornada de 
huit hores implica per als obrers tèxtils, que feien onze hores de tre-
ball a destall, una enorme reducció dels salaris, que accepten, mal-
grat tot, voluntàriament. En una setmana, la jornada de huit hores 
predomina en totes les fàbriques i tallers de Sant Petersburg, i la joia 
de la classe obrera no té límits. Prompte es van posar a la defensiva 
els patrons sorpresos: s’amenaça pertot arreu amb el tancament de 
fàbriques. Una part dels obrers es manifesta disposada a negociar i 
aconsegueix la jornada de deu hores ací i la de nou hores allà. No 
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obstant això, l’elit del proletariat santpetersburgués, els obrers de les 
grans fàbriques metal·lúrgiques estatals, es mantenen en peu mentre 
segueix un tancament patronal que deixa al carrer durant un mes 
entre 45.000 i 50.000 obrers. El moviment per la jornada de huit 
hores desemboca en la vaga general al desembre, que va interrompre 
en gran mesura el tancament patronal.

Mentrestant segueix a l’octubre, com a resposta al projecte de 
Duma de Bulygin, la segona i més violenta vaga general que, des-
encadenada per una consigna dels ferroviaris, es va estendre per 
tot l’imperi. Aquesta segona acció revolucionària del proletariat té 
un caràcter essencialment distint a la primera de gener. L’element 
de la consciència política juga un paper molt més important. És 
cert que el motiu que desencadena les masses també és ací se-
cundari i aparentment casual: del conflicte entre els ferroviaris i 
l’administració per la caixa de jubilacions. Però només l’alçament 
general del proletariat es basa en un clar pensament polític. El 
pròleg a la vaga de gener havia sigut una súplica al tsar per la lli-
bertat política; la consigna de la vaga d’octubre era: “Acabem amb 
la comèdia constitucional del tsarisme!” I gràcies a l’èxit immediat 
de la vaga, el manifest del tsar del 30 d’octubre, el moviment no 
s’introverteix, com al gener, per tornar de nou a la lluita econòmi-
ca, sinó que desborda cap a l’exterior i exerceix amb entusiasme 
la llibertat política acabada de conquerir. Manifestacions, assem-
blees, una premsa jove, discussions públiques i massacres sagnants 
per a acabar; com a resposta: noves vagues i manifestacions (així 
es veu l’agitat quadre de novembre i desembre). Al  novembre, 
com a resposta a la crida de la socialdemocràcia, s’organitza a Sant 
Petersburg la primera vaga de protesta contra la repressió sagnant 
i la proclamació de l’estat de setge a Livònia i Polònia. Després del 
somni constitucional i el brutal despertar ve l’efervescència revo-
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lucionària, que culmina al desembre en la tercera vaga general de 
masses, que s’estén per tot l’imperi. Aquesta vegada, el desenvo-
lupament i la culminació són totalment diferents als casos ante-
riors. L’acció política no es transforma en econòmica com al ge-
ner, però tampoc no obté una victòria ràpida com a l’octubre. La 
camarilla tsarista no intenta de nou la instauració d’una llibertat 
política vertadera, i l’acció revolucionària xoca així per primera 
vegada amb tota l’extensió  del mur irrompible del poder físic de 
l’absolutisme. Pel lògic desenvolupament intern de la successió 
d’esdeveniments, la vaga de masses esdevé aquesta vegada en una 
rebel·lió oberta, en lluites de carrer armades i barricades a Mos-
cou. Les jornades de desembre a Moscou constitueixen el punt 
culminant de l’acció política i del moviment de vaga de masses, 
com a forma de tancament d’aquest primer any de la revolució.

Els esdeveniments moscovites mostren, en imatge reduïda, el 
desenvolupament lògic i el futur del moviment revolucionari en 
conjunt: la culminació inevitable en una rebel·lió general que, 
malgrat tot, només pot produir-se després d’una experiència as-
solida a través d’una sèrie de rebel·lions parcials i preparatòries 
que desemboquen temporalment en “derrotes” exteriors i par-
cials i que cadascuna de les quals pot paréixer com a “prematura”.

L’any 1906 porta les eleccions a la Duma i l’episodi de la 
Duma. El proletariat, animat per un instint revolucionari pode-
rós que li ofereix una visió clara de la situació, boicoteja la farsa 
constitucional tsarista i el liberalisme ocupa de nou durant uns 
mesos l’escena política. Retorna aparentment la situació de 1904: 
un període de la paraula pren el lloc a l’acció, i el proletariat 
queda durant un temps a l’ombra per a dedicar-se més profun-
dament a la lluita sindical i el treball organitzatiu. Les vagues de 
masses emmudeixen mentre esclaten, dia rere dia, els coets de la 



99

retòrica liberal. Finalment, cau bruscament el teló d’acer, els ac-
tors es dispersen, dels coets de la retòrica liberal només queda fum 
i baf. Un intent del comité central de la socialdemocràcia russa per 
a convocar una quarta vaga de masses per tot Rússia, com a ma-
nifestació a favor de la Duma i pel restabliment del període dels 
discursos liberals, cau en el buit. El paper de la vaga de masses po-
lítica es veu esgotat i encara no han madurat les condicions perquè 
la vaga de masses es transforme en una insurrecció popular general 
i en combats de carrer. L’episodi liberal ha acabat, el proletariat 
encara no ha començat. L’escena continua provisionalment buida.



100

VI

En les pàgines anteriors hem intentat esbossar en pocs trets però 
precisos la història de les vagues de masses a Rússia. Una ullada 
ràpida sobre aquesta història ja ens mostra un quadre que no es 
pareix ni en el mínim detall al que es dibuixa en les discussions 
de la vaga de masses a Alemanya. En lloc de l’esquema buit i rígid 
d’una “acció” política àrida, duta a terme amb cautela i segons un 
pla determinat per instàncies supremes, contemplem un espai viu, 
de carn i ossos, que no es pot separar del marc de la revolució, i 
unit per milers d’artèries a l’organisme de la revolució11.

La vaga de masses, tal com ens mostra la Revolució Russa, és 
un fenomen tan canviant que reflecteix en ell totes les fases de la 
lluita política i econòmica i tots els estadis i moments de la revolu-
ció. El seu camp d’aplicació, la seua força d’acció i el moment del 
seu desencadenament canvien contínuament. Obri de sobte noves 
i àmplies perspectives per a la revolució on pareixia que havia cai-
gut en un atzucac, i fracassa on es creia comptar amb ella plena-
ment. Ara inunda tot l’imperi com una immensa ona de mar, ara 
es divideix en una xarxa gegantesca de rierols estrets; ara brolla de 
les profunditats com una font, ara s’enfonsa completament en la 
terra. Vagues polítiques i econòmiques; vagues de masses i vagues 
parcials; vagues seguides de manifestacions i vagues acompanya-

11  La comparació constant entre la situació alemanya i la russa respon 
a dues motivacions. La primera és biogràfica, ja que Rosa Luxemburg va 
nàixer a Polònia (que era part de l’Imperi rus) però en 1989 va obtenir la 
ciutadania alemanya. Així doncs, l’acció revolucionària de Rosa va estar a cavall 
dels dos països. La segona motivació s’enquadra dins del debat de bona part 
dels pensadors marxistes sobre on s’iniciaria la revolució. Era comú pensar 
que Alemanya, amb el moviment obrer organitzat més gran d’Europa, seria 
el bressol de la revolució. Per això precisament la Revolució Russa de 1905 va 
resultar tan sorprenent.
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des de combats; vaques generals per sectors industrials aïllades i 
vagues generals en determinades ciutats; lluites pacífiques per aug-
ments salarials i batalles al carrer; combats en les barricades…: tot 
plegat flueix caòticament, es dispersa, s’entrecreua, es desborda; 
és un oceà de fenòmens, que fluctua i es troba eternament en 
moviment. I la llei dels moviments d’aquests fenòmens apareix 
clarament: no radica en la vaga de masses ni tampoc en les par-
ticularitats tècniques, sinó en les relacions de força polítiques i 
socials de la revolució. La vaga de masses és simplement la forma 
de la lluita revolucionària i cada canvi en la relació de forces, en 
el desenvolupament dels partits i en la divisió de classes, en la 
posició de la contrarevolució, tot plegat influeix immediatament 
sobre l’acció de les vagues a través de milers de camins invisibles 
i pràcticament incontrolables. Però, no obstant això, l’acció de la 
vaga no es deté pràcticament ni un segon. En canvia únicament la 
forma, l’extensió i la repercussió. És el pols viu de la revolució i, 
alhora, la força motriu més poderosa. Amb una paraula: la vaga de 
masses, tal com ens la mostra la Revolució Russa, no és un mitjà 
astut, enginyat amb el fi d’aconseguir una actuació més poderosa 
en la lluita proletària, sinó que és el mateix moviment de les masses 
proletàries, la forma en què es manifesta la lluita proletària en la 
revolució. 

D’això, se’n poden deduir alguns punts de vista generals, que 
permeten dur a terme judicis sobre la qüestió de la vaga de masses:

1. És completament erroni concebre la vaga de masses com un 
acte únic, com una acció aïllada. La vaga de masses és més aviat la 
denominació, el concepte unificador de tot període d’anys, potser 
de decennis, de la lluita de classes. 

[...]
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Tota la resta de vagues de masses parcials o vagues generals no van 
ser vagues de protesta, sinó de lluita, i com a tals, van sorgir en la 
majoria dels casos de forma espontània, sempre per motivacions 
específiques locals i casuals, sense pla ni intenció, i van esdevindre 
grans moviments amb una força cega que després no permetia 
una “retirada ordenada”, sinó que bé es transformaven en lluites 
econòmiques, bé en combats als carrers, bé s’enfonsaven amb el 
seu propi pes. 

[...]

2. Però, si en lloc d’aquesta categoria secundària de vaga de pro-
testa, considerem la vaga combativa, que representa en la Rússia 
actual la manifestació genuïna de l’acció proletària, salta als ulls 
la impossibilitat de separar el moment econòmic del polític. Tam-
bé ací s’allunya considerablement la realitat de l’esquema teòric, i 
l’experiència de la Revolució Russa refuta categòricament la con-
cepció pedant que la vaga de masses purament política es deriva 
lògicament de la vaga general sindical, com a forma més madura i 
elevada, però alhora clarament diferenciades. Això no es manifesta 
històricament pel fet que la vaga de masses -des d’aquella primera 
gran lluita salarial dels obrers tèxtils de Sant Petersburg en 1896-
1897, fins a l’última gran vaga de masses al desembre de 1905-  es 
transformen imperceptiblement de vagues econòmiques a vagues 
polítiques, de manera que és pràcticament impossible marcar la 
frontera entre ambdues. A més, cadascuna de les grans vagues de 
masses reprodueix en miniatura, per dir-ho d’alguna manera, la 
història general de les vagues de masses russes, que comença amb 
un conflicte purament econòmic -o, en qualsevol cas, parcial i sin-
dical- per a elevar-se gradualment fins a la manifestació política. 
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[...]

Malgrat tot, el moviment en el seu conjunt no pren només la 
direcció de lluita econòmica a política, sinó també la inversa. Ca-
dascuna de les grans accions polítiques de masses es transforma 
en tota una sèrie de vagues econòmiques després d’haver el punt 
culminant de la lluita política. I això no és refereix únicament a 
cadascuna de les vagues de masses, sinó també a la revolució en el 
seu conjunt. Amb l’extensió, clarificació i potenciació de la lluita 
política no només no es retrocedeix en la lluita econòmica, sinó 
que s’estén, s’organitza i s’intensifica en igual mesura. Entre amb-
dues hi ha una completa acció recíproca. 

[...]

Breument: la lluita econòmica és la que condueix d’una situació 
política a una altra; la lluita política és la fertilització periòdica de 
la terra per a la lluita econòmica. Causa i conseqüència canvien 
les posicions contínuament, de manera que l’element econòmic 
i el polític del període de vaga de masses, lluny de diferenciar-se 
nítidament o d’excloure’s, com pretén l’esquema pedant, consti-
tueixen dos aspectes complementaris de les lluites de classes prole-
tàries a Rússia. I la vaga de masses és precisament el que les uneix.

3. Finalment, els esdeveniments a Rússia ens mostren que la 
vaga de masses és inseparable de la revolució. La història de la vaga 
de masses russa és la història de la Revolució Russa. 

[...]

Només en l’aire de tempesta del període revolucionari, cada con-
flicte petit i parcial entre treball i capital pot transformar-se en una 
explosió general. A Alemanya es produeixen anualment i diària els 
conflictes més intensos i brutals entre treballadors i patrons, sense 
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que la lluita transcendisca els límits del sector industrial, de la 
ciutat i inclús de la fàbrica en qüestió. Amonestacions als treballa-
dors organitzats, com a Sant Petersburg; l’atur, com a Baku; con-
flictes salarials, com a Odessa; lluites pel dret d’associació, com a 
Moscou, estan a l’ordre del dia a Alemanya. No obstant això, ni 
una sola d’aquestes lluites es transforma en una acció de classe 
comuna. 

[...]

I, al contrari, només en el període revolucionari, en què els ciments 
i els murs de la societat de classes trontollen i s’esquerden, qualse-
vol acció de classe del proletariat pot arrancar de la indiferència en 
poques hores les capes del proletariat passives fins aleshores, cosa 
que es manifesta immediatament de forma natural en una lluita 
econòmica turmentosa. Sobtadament electritzats per una acció 
política, els obrers reaccionen de seguida en el terreny més proper: 
amb la resistència contra la condició d’esclavitud econòmica; la 
gesta turbulenta de la lluita política els fa sentir amb una intensi-
tat insospitada el pes i la pressió de les cadenes econòmiques. 

[...]

4. És suficient amb resumir el que s’ha exposat fins ara per a arri-
bar a una conclusió sobre la qüestió de la direcció conscient i la 
iniciativa en la vaga de masses. Si la vaga de masses no signifi-
ca un acte aïllat, sinó tot un període de la lluita de classes, i si 
aquest període és idèntic a un període revolucionari, està clar que 
la vaga de masses no es pot desencadenar arbitràriament, ni tan 
sols si aquesta procedeix de les més altes instàncies del partit so-
cialdemòcrata més fort. Mentre la socialdemocràcia no siga capaç 
d’encetar o aturar al seu gust les revolucions, no seran suficients 
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ni l’entusiasme ni la impaciència més fogosos de les tropes socia-
listes per a crear un vertader període de vagues de masses com un 
moviment popular, viu i potent. A causa de la resolució d’una 
direcció de partit i de la disciplina de partit dels treballadors so-
cialdemòcrates, es pot organitzar una manifestació curta i aïllada, 
com la vaga de masses sueca o les recents vagues de masses a Àus-
tria o la d’Hamburg el 17 de gener. Aquestes manifestacions es 
diferencien, però, d’un vertader període revolucionari de vagues 
de masses de la mateixa manera que es diferencia una maniobra 
naval en port alié, quan les relacions diplomàtiques d’una guerra 
naval són tenses. 

[...] 

Prendre la iniciativa i l’acció tampoc no consisteix a donar ordres 
arbitràriament, sinó a adaptar-se de la forma més hàbil possible a 
la situació i mantindre el més estret contacte amb l’estat d’ànim de 
la massa. L’element de l’espontaneïtat juga, tal com hem vist, en 
totes les vagues russes, sense excepcions, un paper important, ja 
siga com a element impulsor o com a fre. Això no prové, però, del 
fet que la socialdemocràcia russa encara siga jove o feble, sinó pel 
fet que cada acció concreta és el resultat d’una infinitat de factors: 
econòmics, polítics i socials, generals i locals, materials i psicolò-
gics, i que cap acte pot definir-se ni calcular-se com un exemple 
aritmètic. La revolució no és -encara que el proletariat, encapçalat 
per la socialdemocràcia, exercisca el paper dirigent en la revolució- 
una maniobra del proletariat en camp obert, sinó una lluita enmig 
de l’incessant estrèpit, esllavissada i corriment de tots els ciments 
socials. En resum, l’element de l’espontaneïtat juga un paper tan 
important en la vaga de masses a Rússia no per la “falta de forma-
ció” del proletariat rus, sinó perquè la revolució no s’aprén a l’escola. 

[...]





LA CRISI DE LA 
SOCIALDEMOCRÀCIa
(selecció de textos)
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I. Socialisme o barbàrie?

L’escena ha canviat fonamentalment. La marxa de sis setmanes a 
París ha degenerat en un drama mundial; la carnisseria de masses 
ha esdevingut una exhauridora i monòtona operació quotidiana, i 
no fa avançar ni retardar la solució. La política burgesa està en un 
atzucac, atrapada en el seu propi cep; els fantasmes invocats ja no 
poden ser conjurats. 

Ha passat l’eufòria. Ha passat el bullici patriòtic dels carrers, 
la caça als automòbils d’or, la contínua successió de falsos tele-
grames, les fonts enverinades amb bacils de còlera, els estudiants 
russos que llancen bombes des de tots els ponts del ferrocarril de 
Berlín, els francesos que volen sobre Nuremberg, els excessos de 
carrer de la munió ensumant espies, les onades humanes als cafés, 
on una música ensordidora i les cançons patriòtiques aconseguei-
xen els tons més elevats; poblacions urbanes senceres es convertien 
en xusma, disposades a denunciar, a violar les dones, a cridar vis-
ca!, i a arribar al deliri propagant rumors salvatges; una atmosfera 
de crim ritual, en la qual l’únic representant de la dignitat humana 
és un guàrdia a la cantonada.

Ja no hi ha direcció escènica. Els savis alemanys, aquells “lè-
murs que vacil·laven”, fa temps que es van retirar. El bullici joiós 
de les joves que s’hi llançaven darrere ja no acompanya els trens 
de reservistes, i aquests tampoc no saluden el poble amb alegres 
somriures des de les finestretes del vagó; caminen silenciosament, 
amb l’equipatge a la mà, pels carrers on els transeünts es dirigeixen 
amb rostres abatuts als quefers quotidians.

Els negocis prosperen sobre les ruïnes.
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“El demòcrata” (és a dir, el petitburgués revolucionari) —deia 
Marx— “ix de la derrota més vergonyosa tan pur i innocent com 
quan va entrar en ella, amb el convenciment recentment assolit 
que ha de triomfar, no que ell mateix i el seu partit han de superar 
els seus antics punts de vista, sinó tot el contrari, que les circum-
stàncies han d’evolucionar al seu favor”.

Hui ens trobem, per tant, tal com pronosticava Engels ja fa una 
generació, fa quaranta anys, davant l’alternativa: o el triomf de 
l’imperialisme i l’enfonsament de tota civilització, com en l’antiga 
Roma, despoblament, degeneració, desolació, un enorme cemen-
teri. O la victòria del socialisme, és a dir, de la lluita conscient del 
proletariat internacional contra l’imperialisme i el seu mètode: la 
guerra.

[...]
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IV. Turquia1

El camp d’operacions més important de l’imperialisme alemany 
va ser Turquia, la guia del qual va ser el Deutsche Bank i els seus 
negocis gegantescs a Àsia, que es troben en el centre de la po-
lítica alemanya a l’Orient. En els anys cinquanta i seixanta, de 
fet, a la Turquia asiàtica operava principalment capital anglés, 
que va construir el ferrocarril que partia d’Esmirna i va obtenir 
la concessió del primer tram del ferrocarril des d’Anatòlia fins a 
Izmit. L’any 1888 el capital alemany va fer la seua aparició, el 
qual va rebre d’Abdul Hamid2 els trams construïts pels anglesos 
per a explotar-los i la concessió per a construir els nous trams des 
d’Izsmit fins a Angora amb les línies secundàries cap a Scutari, 
Brusa, Konia i Kaizarile. En 1899 el Deutsche Bank va aconse-
guir la concessió per a construir i explotar un port amb les seues 
instal·lacions adjuntes a Haidar Pacha, així com l’exclusivitat del 
comerç i les duanes del port. En 1901 el govern turc atorgava al 
Deutsche Bank la concessió del gran ferrocarril de Bagdad fins al 
golf Pèrsic, i en 1907, la dessecació del llac de Karaviran i la irri-
gació de la plana de Koma.

L’altra cara de la medalla d’aquella gran “obra cultural pacífica” 
és la “pacífica” i immensa ruïna de la pagesia de l’Àsia Menor. 
Els costos d’aquestes obres colossals van ser avançats, natural-
ment, pel Deutsche Bank, mitjançant un sistema de deute públic 
àmpliament ramificat; l’Estat turc es va convertir per sempre en 
deutor dels senyors Siemens, Gwinner, Helferich, etc., així com 

1  En aquest capítol Rosa, Luxemburg realitza una anàlisi detallada 
de l’activitat econòmica alemanya a Turquia. L’hem inclòs complet en el 
llibre perquè ens sembla una descripció precisa de com funcionen, salvant les 
distàncies, les relaciones capitalistes entre països i la clara connexió entre els 
Estats i els interessos econòmics.
2  Abdul Hamid II va ser sultà de l’Imperi Otomà de 1876 a 1909
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abans ho havia sigut dels capitals anglés, francés i austríac. Aquest 
deutor no solament havia d’extraure sumes quantioses de les ar-
ques de l’Estat per a pagar els interessos dels emprèstits, sinó que 
estava obligat a garantir els guanys bruts dels ferrocarrils cons-
truïts. Els mitjans de transport i les instal·lacions més modernes 
se situaven en un context econòmic extremadament endarrerit, 
basat fonamentalment en una economia natural, és a dir, en una 
economia camperola d’allò més primitiva: de l’àrid sòl d’aquesta 
economia, succionada sense escrúpols des de feia segles pel des-
potisme oriental, i que amb prou feines produïa alguns brins per 
a l’alimentació pròpia de la pagesia, una vegada pagats els im-
postos a l’Estat, no podia eixir, com és obvi, el tràfic i els guanys 
necessaris per als ferrocarrils. D’acord amb les característiques 
econòmiques i culturals del país, el tràfic de mercaderies i viatgers 
estava molt poc desenvolupat i només podia créixer amb lentitud. 
A fi de compensar el que faltava per a completar el benefici del 
capital emprat, l’Estat turc va acordar concedir anualment a les 
companyies ferroviàries una subvenció, sota la forma de “garantia 
de quilometratge”. Seguint aquest sistema el capital austríac i el 
francés van construir el ferrocarril a la Turquia europea; el mateix 
sistema es va aplicar en totes les empreses del Deutsche Bank a la 
Turquia asiàtica. Com a garantia i per a assegurar el pagament del 
subsidi, el govern turc va transferir als representants del capital 
europeu l’anomenat “consell d’administració del deute públic”, la 
font principal dels ingressos de l’Estat turc: els delmes d’una sèrie 
de províncies. Entre 1893 i 1910, per exemple, el govern turc 
ha subvencionat amb uns noranta milions de francs el ferrocarril 
fins a Angora i la ruta Eskisehir-Konia. Els “delmes” que hipote-
ca repetidament l’Estat turc en favor dels seus creditors europeus 
són els antiquíssims tributs camperols en espècies, cereals, bens, 
seda, etc. Els delmes no són percebuts directament, sinó a través 



113

d’intermediaris del tipus dels famosos recaptadors d’impostos de 
la França prerevolucionària; l’Estat ven en subhasta, és a dir, a qui 
oferisca més, els ingressos previstos pels tributs de cada wilajet 
(província) contra el pagament al comptat. Si el delme d’un wila-
jet ha sigut adquirit per un especulador o per un consorci, aquests 
venen els delmes de cada sandschaks (districte) a altres especula-
dors, que al seu torn cedeixen la seua part a tot un seguit de petits 
agents. Com tots volen cobrir les seues despeses i obtindre tot el 
benefici que siga possible, el delme creix enormement a mesura 
que s’acosta al camperol. Aquest, quasi sempre endeutat, espera 
amb impaciència el moment de vendre la seua collita, però una 
vegada que ha segat els cereals ha d’esperar, a voltes setmanes sen-
ceres, per a fer la trilla, fins que el recaptador s’emporte la part que 
li correspon. El recaptador, amb freqüència també comerciant de 
cereals, utilitza aquesta situació del camperol, que sent l’amenaça 
que se li podrisca tota la collita al camp, per a segrestar-li-la a baix 
preu, i sap fer front a les queixes dels descontents amb l’ajuda dels 
funcionaris i especialment dels muktars (alcaldes). Si no es troba 
cap recaptador d’impostos, el govern arreplega els delmes en espè-
cies, els porta als dipòsits i els transfereix als creditors capitalistes 
en concepte de “subvenció”. Aquest és el mecanisme intern de la 
“regeneració econòmica de Turquia” mitjançant l’obra cultural del 
capital europeu.

Per mitjà d’aquestes operacions s’aconsegueixen dos resultats. 
La petita economia camperola de l’Àsia Menor es converteix en 
objecte d’un procés ben organitzat de succió per a profit i utilitat 
del capital financer i industrial europeu, sobretot de l’alemany, 
en aquest cas. Amb això creix l’“esfera d’interessos” d’Alemanya 
a Turquia, que, al seu torn, dona fonament i ocasió per a la “pro-
tecció” política de Turquia. Alhora, l’aparell de succió necessari 
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per a l’explotació econòmica de la pagesia, és a dir, el govern turc, 
es converteix en un instrument obedient, en vassall de la política 
exterior alemanya. Ja des de fa molt temps  les finances, la política 
aranzelària, la política tributària i el pressupost nacional de Tur-
quia estaven sota el control europeu. La influència alemanya s’ha 
apoderat especialment de l’organització militar.

De tot això queda clar que l’imperialisme alemany està inte-
ressat en l’enfortiment de l’Estat turc per a evitar, almenys, el seu 
enfonsament, la seua caiguda prematura. Una liquidació accelera-
da de Turquia conduiria al seu repartiment entre Anglaterra, Rús-
sia, Itàlia, Grècia i d’altres, i el capital alemany perdria una base 
excepcional per a les grans operacions. Es produiria, alhora, un 
extraordinari creixement del poder de Rússia i d’Anglaterra, així 
com dels Estats mediterranis. Per a l’imperialisme alemany es trac-
ta de conservar el còmode aparell de l’“Estat turc independent” 
i de la “integritat” de Turquia el temps suficient, fins que siga 
devorat des de l’interior pel capital alemany -com ho havia sigut 
anteriorment Egipte pels anglesos o ara el Marroc pels francesos- 
perquè finalment caiga en mans alemanyes com un fruit madur. 
El conegut portaveu de l’imperialisme alemany, Paul Rohrbach, 
declarava francament i honrada:

“La mateixa situació de Turquia fa que, envoltada pertot arreu 
d’ambiciosos veïns, cerque el suport d’una potència que en la 
mesura que siga possible no tinga interessos territorials a Orient. 
Aquesta potència és Alemanya. Nosaltres, per la nostra banda, pa-
tiríem grans pèrdues si desapareguera Turquia. Si Rússia i Angla-
terra foren els hereus principals dels turcs, resulta evident que els 
dos Estats incrementarien considerablement el seu poder. Però en-
cara que Turquia estiguera dividida de manera que ens tocara una 
part important, això implicaria per a nosaltres dificultats sense fi, 
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ja que Rússia, Anglaterra i, en cert sentit, també França i Itàlia 
són veïnes de l’actual zona de sobirania turca i, bé per terra o per 
mar, o per ambdues vies, estan en condicions d’ocupar i defensar 
la seua part. Nosaltres, per contra, no tenim cap contacte direc-
te amb l’Orient... Una Àsia Menor o una Mesopotàmia aleman-
yes només podrien arribar a ser realitat si abans, almenys Rússia i 
també França, es veieren obligades a renunciar als seus objectius i 
ideals polítics actuals, és a dir, si abans la guerra mundial tingue-
ra un desenllaç decisiu en benefici dels interessos alemanys” (Der 
Krieg und die deutsche Politik, pàg. 36).

Alemanya, que el 8 de novembre de 1898 a Damasc, a l’ombra 
del gran Saladiní, va jurar solemnement defensar i emparar al món 
mahometà i a la verda bandera del Profeta, va enfortir amb gran 
zel durant una dècada al règim del sanguinari sultà Abdul Ha-
mid, de manera que va prosseguir la seua obra, després d’un curt 
període d’allunyament, en el jove règim turc. A més dels negocis 
del Deutsche Bank, la missió es va ocupar de la reorganització i 
l’entrenament de les forces militars turques amb Goltz Pascha al 
capdavant, utilitzant instructors alemanys. La modernització de 
l’exèrcit va generar càrregues noves i pesades sobre els homes de la 
pagesia turca, però també negocis nous i brillants per a Krupp i el 
Deutsche Bank. Alhora, el militarisme turc es convertia en depen-
dent del militarisme prussianoalemany i en punt de suport de la 
política alemanya al Mediterrani i a l’Àsia Menor.

Que la “regeneració de Turquia” portada a terme per Aleman-
ya no és més que un intent artificial per galvanitzar un cadàver, 
ho demostra per damunt de tot el destí de la revolució turca. En 
la primera fase, quan l’element ideològic predominava en el jove 
moviment turc, quan s’abrigaven projectes d’alta volada i il·lusions 
entorn d’una nova primavera i de la renovació interna de Turquia, 
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les seues simpaties polítiques es dirigien principalment cap a An-
glaterra, considerada ideal de l’Estat liberal modern, mentre que 
Alemanya, protectora oficial durant molts anys del sagrat règim 
del vell sultà, apareixia com a enemic del Partit Jove. La revolució 
de 1908 semblava ser la derrota de la política alemanya a l’Orient 
i, en general, així va ser interpretada, presentant-se el derrocament 
d’Abdul Hamid com la fi de la influència alemanya. Però, una 
vegada que el Partit Jove va arribar al poder, va mostrar una inca-
pacitat total per a dur a terme qualsevol tipus de reforma moderna 
en l’àmbit econòmic, social i nacional; a mesura que es manifesta-
va cada vegada més el seu caràcter contrarevolucionari, va tornar 
ràpidament als mètodes patriarcals d’opressió d’Abdul Hamid, és 
a dir, al bany de sang periòdicament organitzat entre els pobles 
sotmesos i a la explotació il·limitada oriental de la pagesia, que 
constituïen els dos pilars fonamentals de l’Estat. El manteniment 
artificial d’aquest règim de violència va esdevindre la preocupació 
principal del Partit Jove, i es va retornar també en política exterior 
a les tradicions d’Abdul Hamid: a l’aliança amb Alemanya.

Tenint en compte la complexitat de la qüestió de les naciona-
litats que divideixen l’Estat turc: armenis, kurds, siris, àrabs, grecs 
(i, fins fa poc, albanesos i macedonis); a causa de la multiplicitat 
de problemes economicosocials en les diferents parts del regne;  
a causa del sorgiment d’un capitalisme fort i vigorós en els joves 
estats balcànics veïns, i, sobretot, l’activitat econòmica dispersa-
dora del capital i de la diplomàcia internacional a Turquia durant 
llargs anys, tothom, però especialment la socialdemocràcia ale-
manya, veia clarament ja des de feia temps que la regeneració real 
de l’Estat turc era un projecte desesperat i que tots els intents per a 
mantindre aquell munt de ruïnes inestable acabaria en una opera-
ció reaccionària. Ja amb motiu de la important insurrecció a Creta 
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de 1896 va tenir lloc en la premsa del partit alemany una profun-
da discussió sobre el problema de l’Orient, que va conduir a la re-
visió del punt de vista defensat per Marx en l’època de la guerra de 
Crimea i a rebutjar definitivament la idea de la “integritat turca” 
com una herència de la reacció europea. La premsa socialdemò-
crata alemanya va denunciar, abans que ningú, amb rapidesa i 
precisió l’esterilitat social a l’interior i el caràcter reaccionari del 
règim del Partit Jove. Era una idea típicament prussiana pensar 
que bastava un ferrocarril estratègic per a una mobilització ràpida 
i alguns instructors militars valents per a restaurar una barraca tan 
corcada com era l’Estat turc.

Ja a l’estiu de 1912 el règim del Partit Jove iniciava el camí de la 
contrarevolució. El primer acte de la “regeneració” turca en aque-
lla guerra va ser, significativament, el colp d’estat, l’abolició de la 
Constitució, això és, també en aquest aspecte, la tornada formal al 
règim d’Abdul Hamid.

El militarisme turc, impulsat per Alemanya, va patir ja en la 
primera guerra dels Balcans3 una fallida lamentable. I la guerra 
actual, en el fatídic remolí de la qual ha sigut espentada Turquia 
en qualitat de protegida d’Alemanya, conduirà fatalment, qualse-
vol que siga el seu resultat, a una vasta o definitiva liquidació de 
l’Imperi turc.

La posició de l’imperialisme alemany —i això vol dir, essencial-
ment, dels interessos del Deutsche Bank— ha col·locat el Reich 

3  La primera guerra balcànica va ser un enfrontament bèl·lic que 
va tenir lloc en el període 1912-1913 entre les nacions reunides en la Lliga 
Balcànica (Bulgària, Grècia, Montenegro i Sèrbia) i l’Imperi Otomà. L’objectiu 
de la Lliga era expulsar d’Europa a l’Imperi i repartir-se els seus territoris 
balcànics. La guerra va acabar amb la derrota de l’Imperi, inferior militarment 
als aliats, però les desavinences entre aquests van desencadenar immediatament 
un nou conflicte militar, la Segona Guerra Balcànica.
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alemany en conflicte amb tots els altres estats d’Orient. Sobretot 
amb Anglaterra. Aquesta no solament va haver de cedir als seus 
rivals alemanys bons negocis i, per tant,  beneficis importants a 
Anatòlia i Mesopotàmia —situació que va acceptar resignada-
ment. La construcció de ferrocarrils amb finalitats estratègiques 
i l’enfortiment del militarisme turc sota influència alemanya es 
produïa en un dels punts més sensibles de la política mundial 
per a Anglaterra: en una cruïlla entre l’Àsia central, Pèrsia i Índia, 
d’una banda, i Egipte d’altra.

“Anglaterra —escriu Rohrbach en Bagdadbahn [El ferrocarril 
de Bagdad]— fora d’Europa només pot ser atacada i lesionada 
greument en un lloc: a Egipte. Amb Egipte, Anglaterra perdria 
no solament el domini sobre el canal de Suez i la comunicació 
amb l’Índia i Àsia, sinó probablement també les seues possessions 
a l’Àfrica central i oriental. La conquesta d’Egipte per part d’una 
potència musulmana com Turquia podria tenir repercussions pe-
rilloses sobre els 60 milions de súbdits musulmans d’Anglaterra a 
l’Índia, als quals caldria afegir els d’Afganistan i Pèrsia. Turquia, 
però, només pot pensar a Egipte amb la condició de disposar d’un 
ampli sistema ferroviari a l’Àsia Menor i a Síria, que ampliant el 
ferrocarril d’Anatòlia, puga rebutjar un atac anglés a Mesopotà-
mia, que n’augmente i millore l’exèrcit i que en faça progressar 
favorablement la situació econòmica general i les finances.”

I en el seu llibre Der Weltkrieg und die deutsche Politik [La gue-
rra mundial i la política alemanya], aparegut al començament de 
la guerra mundial, diu:

“El ferrocarril de Bagdad tenia la finalitat, des d’un principi, 
de comunicar directament Constantinoble i els principals punts 
militars del regne turc d’Àsia Menor, amb Síria i les províncies 
d’Eufrates i Tigris... Estava previst, naturalment, que el ferrocarril, 
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al costat de les línies ferroviàries de Síria i Aràbia, en part només 
projectades i en part en obres ja acabades, havia de garantir la pos-
sibilitat de poder transportar tropes turques en direcció a Egipte... 
Ningú negarà que, suposada l’aliança germanoturca, i altres con-
dicions, la realització d’aquestes haguera sigut menys senzilla que 
aquella aliança. El ferrocarril de Bagdad significa per a Alemanya 
una assegurança de vida política”.

Així de clar parlaven els portaveus semioficiosos de 
l’imperialisme alemany sobre els seus plans i intencions a Orient. 
La política alemanya mostrava allí contorns fortament expansius, 
una tendència agressiva que posava en perill l’equilibri de la po-
lítica mundial mantingut fins aleshores, i situava una punta de 
llança visible contra Anglaterra. La política alemanya a Orient era 
el comentari concret a la política naval inaugurada en 1899.

Alhora, Alemanya, amb el seu programa d’integritat per a Tur-
quia, entrava en conflicte amb els estats balcànics, la culminació 
històrica dels quals i l’auge intern s’identificava amb la liquida-
ció de la Turquia europea. Finalment, va entrar en conflicte amb 
Itàlia, la fam imperialista del qual es dirigia fonamentalment cap 
a les possessions turques. En la Conferència del Marroc, celebra-
da a Algesires en 1905, Itàlia es trobava ja al costat d’Anglaterra 
i França. I, sis anys després, l’expedició italiana a Trípoli -que va 
seguir a l’annexió de Bòsnia per Àustria i va ser el preludi de la 
primera guerra dels Balcans- ja va suposar el rebuig d’Itàlia, la 
ruptura de l’aliança tripartida i l’aïllament de la política alemanya 
també per aquest costat.

La segona orientació dels esforços expansionistes alemanys es 
va manifestar a Occident, en el cas del Marroc. En cap altre as-
pecte s’ha mostrat tan radicalment l’allunyament de la política 
de Bismarck. Com és sabut, Bismarck va afavorir intencionada-
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ment les aspiracions colonials de França, amb la finalitat de des-
viar-la dels punts àlgids al continent, d’Alsàcia i Lorena. La nova 
orientació d’Alemanya es dirigia, per contra, directament contra 
l’expansió colonial francesa. Però la situació objectiva al Marroc 
era completament diferent a la de la Turquia asiàtica. La presència 
d’interessos del capital alemany al Marroc era mínima. Sens dub-
te, durant la crisi del Marroc, els imperialistes alemanys van fer 
molt de soroll entorn de les reivindicacions de l’empresa capitalista 
Mannesmann de Remscheid, que havia prestat diners al sultà del 
Marroc, i havia rebut a canvi concessions d’explotacions mineres 
considerades d’“interés vital per a la pàtria”. No obstant això, era 
massa clar que tots dos grups capitalistes competidors al Marroc 
—tant el grup Mannesmann com la societat Krupp-Scheider— 
representaven una combinació internacional d’empreses aleman-
yes, franceses i espanyoles, com per a parlar seriosament i amb 
èxit d’una “esfera d’interessos alemanys”. Més sistemàtica va ser 
la decisió i l’energia amb les quals el Reich alemany va anunciar 
sobtadament en 1905 la pretensió de cooperar en la regulació de 
l’assumpte del Marroc i la protesta contra l’hegemonia francesa al 
Marroc. Aquest va ser el primer xoc amb França en l’àmbit polí-
ticomundial. Encara en 1895, Alemanya es va aliar amb França i 
Rússia per a atacar el Japó victoriós i així impedir que utilitzara 
la seua victòria sobre Xina a Shimonoseki. Cinc anys més tard 
marxava colze amb colze amb França en la gran falange interna-
cional formada per l’expedició de saqueig contra Xina. I ara, al 
Marroc, s’assistia a un canvi radical de la política alemanya en les 
seues relacions amb França. En dues ocasions, en els set anys que 
va durar la crisi del Marroc, es va estar molt prop d’una guerra 
entre França i Alemanya; ja no es tractava de la “revenja”, d’un 
enfrontament continental entre tots dos Estats. Ací es manifesta-
va un nou antagonisme a causa dels interessos contradictoris dels 
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imperialismes alemany i francés. Com a resultat final de la crisi, 
Alemanya es va conformar amb el territori francés al Congo, i 
amb això va admetre implícitament que no posseïa ni havia de 
defensar els seus interessos al Marroc. Precisament per això, però, 
va aconseguir una gran importància política la presència alemanya 
en la qüestió del Marroc. El mateix caràcter indeterminat dels ob-
jectius i reivindicacions concretes de la política alemanya al Ma-
rroc revelava com d’il·limitada era la seua cobdícia, els seus intents 
d’aconseguir el botí; va ser una declaració de guerra imperialista 
contra França. L’oposició entre els dos Estats es manifesta ací amb 
molta claredat. D’una banda, un desenvolupament industrial 
lent, una població estancada, un Estat de rendistes que inverteix 
principalment a l’estranger, amo d’un gran imperi colonial que 
amb prou faenes podia mantenir; d’altra banda, un capitalisme 
poderós, jove, que aspira a ocupar el primer lloc i que recorre el 
món a la caça de colònies. Era impensable l’ocupació de colònies 
angleses. Per això, les ànsies insaciables de l’imperialisme alemany 
només podien dirigir-se, en primer lloc, amb excepció de la Tur-
quia asiàtica, a les possessions franceses. Aquestes mateixes pos-
sessions oferien un al·licient fàcil per a compensar eventualment 
a Itàlia a costa de França per les previsibles vel·leïtats expansionis-
tes d’Àustria als Balcans, i mantenir-la en l’aliança tripartida amb 
una empresa comuna. Que les pretensions alemanyes al Marroc 
inquietaren a l’imperialisme francés és natural, si es pensa que Ale-
manya, establerta en qualsevol part del Marroc, sempre estaria en 
condicions de calar foc pels quatre costats a l’imperi nord-africà 
francés subministrant armes a una població que vivia en un estat 
de guerra crònic contra els conqueridors francesos. La renúncia i 
conformitat final d’Alemanya només van eliminar la immediatesa 
del perill, però persistia la inquietud francesa i l’antagonisme creat 
en el plànol de la política mundial.
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Amb la política al Marroc, Alemanya no solament entrava en 
conflicte amb França, sinó també indirectament amb Anglaterra. 
Al Marroc, molt pròxim a Gibraltar, un dels punts crucials més 
importants de les vies polítiques mundials de l’imperialisme bri-
tànic, la sobtada presència de l’imperialisme alemany, les seues 
pretensions i el vigor que va conferir a la seua actuació, s’havia 
de considerar necessàriament com una manifestació hostil contra 
Anglaterra. També des del simple punt de vista formal, la primera 
protesta d’Alemanya es dirigia contra el conveni de 1904 entre 
Anglaterra i França sobre el Marroc i Egipte, i la petició alemanya 
aspirava clarament i rotunda a excloure Anglaterra de tot acord en 
el cas del Marroc. Les conseqüències inevitables d’aquesta actitud, 
respecte a les relacions anglogermanes, no podien ser un secret per 
a ningú. El corresponsal a Londres del Frankfurter Zeitung descriu 
clarament la situació creada en la seua crònica del 8 de novembre 
de 1911:

“Aquest és el resultat: un milió de negres al Congo, una 
gran frustració i un fort ressentiment contra la ‘pèrfida, Al-
bió’. Alemanya superarà la frustració. Però què passarà res-
pecte a les nostres relacions amb Anglaterra, que, tal com 
estan, no poden continuar, sinó que segons tot càlcul de 
probabilitats històric, o s’agreujaran, i conduiran a la gue-
rra, o milloraran ràpidament… L’expedició del Panther va 
ser —com expressava recentment i amb encert el correspon-
sal berlinés del Frankfurter Zeitung— un colp d’efecte per 
a demostrar a França que Alemanya encara existeix... Les 
repercussions que aquesta expedició ha produït ací no po-
den haver sorprés ningú a Berlín; almenys, cap corresponsal 
d’aquesta ciutat ha dubtat que Anglaterra es posaria enèr-
gicament al costat de França. Com pot el Norddeutsche All-
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gemeine Zeitung seguir aferrat al tòpic que Alemanya ha de 
negociar ‘només amb França’! Des de fa uns segles s’ha anat 
configurant a Europa una interrelació cada vegada més for-
ta d’interessos polítics. Quan es maltracta un país, es com-
pleix la llei política natural que ens regeix, segons la qual 
uns s’alegren i uns altres es preocupen. Quan fa dos anys 
els austríacs van tindre plet amb Rússia a causa de Bòsnia, 
Alemanya va ocupar el primer plànol en ‘defensa brillant’, 
encara que a Viena, com després es va dir, hagueren preferit 
arreglar l’assumpte per ells mateixos… És incomprensible 
com a Berlín s’ha pogut pensar que els anglesos, havent su-
perat recentment un període d’actitud decididament anti-
germànica, s’hagen deixat convèncer que les nostres nego-
ciacions amb França no els afectaven en absolut. Es tractava, 
en últim terme, d’una qüestió de força, ja que una colzada, 
per molt pacífic que vulga paréixer, és un fet, i ningú pot 
preveure amb quina rapidesa li seguirà una punyada a la 
boca… Des d’aleshores la qüestió ha sigut menys crítica. En 
el moment en què parlava Lloyd George hi havia, segons la 
informació fidel que tenim, el greu perill d’una guerra entre 
Alemanya i Anglaterra... Tenint en compte la política que 
des de fa temps prossegueix el senyor Edward Grey i els seus 
representants, les motivacions dels quals no discutirem ací, 
caldria esperar d’ells una altra actitud davant la qüestió del 
Marroc? Ens sembla que si es fa a Berlín, la política berli-
nesa estarà sent jutjada”.

D’aquesta forma la política imperialista va crear tant a l’Orient 
Pròxim com al Marroc un conflicte agut entre Alemanya i An-
glaterra, així com amb França. Quin era l’estat de les relacions 
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entre Alemanya i Rússia? Què és el que hi ha en el fons de 
l’enfrontament? En el clima que s’havia apoderat de l’opinió pú-
blica alemanya en les primeres setmanes de la guerra, es creia qual-
sevol cosa. Es creia que les dones belgues treien els ulls als ferits 
alemanys, que els cosacs menjaven cera i agafaven nadons per les 
cames i els feien pedaços; es creia també que l’objectiu bèl·lic rus 
era l’annexió del Reich alemany, aniquilar la cultura alemanya i 
implantar l’absolutisme des del Warthe fins al Rin, des de Kiel 
fins a Munic.

El socialdemòcrata Chemnitzer Volksstime publicava el 2 
d’agost:

“En aquests moments sentim tots el deure de lluitar, per damunt 
de tot, contra el domini rus. Les dones i els xiquets d’Alemanya no 
poden convertir-se en víctimes de les brutalitats russes, ni la nació 
alemanya en presa dels cosacs. Si triomfa l’aliança tripartida, no 
serà un governador anglés o un republicà francés els qui governen 
Alemanya, sinó un tsar rus. Per això defensem en aquests mo-
ments tot el que hi ha, de cultura i llibertat alemanyes, contra un 
enemic implacable i bàrbar”.

El mateix dia, el Fränkische Tagespost feia una crida:

“No volem que els cosacs, que han ocupat ja tots els llocs 
fronterers, irrompen en el nostre país i porten la destrucció a les 
nostres ciutats. No volem que el tsar rus, del qual la socialde-
mocràcia no ha cregut que tinga amor per la pau ni tan sols el 
dia que va publicar el seu manifest per la pau, ell que és el pitjor 
enemic del poble rus, domine sobre qualsevol persona d’origen 
alemany”.

I el 3 d’agost escrivia el Königsberger Volkszeitung:
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“Però cap de nosaltres, es trobe en edat militar o no, pot dubtar 
ni un sol moment que mentre dure la guerra, haja de fer tot el 
possible per a allunyar de les nostres fronteres l’infame règim tsa-
rista, ja que si triomfara, milers dels nostres camarades acabarien 
a les cruels presons russes. Sota el ceptre rus no queda rastre del 
dret a l’autodeterminació dels pobles; allí no es permet premsa 
socialdemòcrata; estan prohibides les associacions i assemblees so-
cialdemòcrates. I per això, cap de nosaltres pot pensar o preveure 
a hores d’ara si Rússia vencerà o no, sinó que tots volem, malgrat 
el nostre odi per la guerra, cooperar per a protegir-nos dels horrors 
d’aquests infames que governen a Rússia”.

Analitzarem més de prop la relació entre la cultura alemanya i 
el tsarisme rus, que representen un capítol complet de l’actitud de 
la socialdemocràcia alemanya en aquesta guerra. Pel que fa a les 
vel·leïtats annexionistes del tsar al Reich alemany, podria suposar-
se igualment que Rússia intenta annexionar-se a Europa, de la 
mateixa manera que podríem dir que ho fa a la Lluna. En la gue-
rra actual es tracta fonamentalment de l’existència de dos Estats: 
Bèlgica i Sèrbia. Contra els dos es van dirigir els canons alemanys 
proclamant que estava en joc l’existència d’Alemanya. No es pot 
discutir amb fanàtics de l’assassinat com a ritual. Però per a la 
gent que no tinga en compte els instints de la plebs ni les bastes 
consignes que la premsa nacionalista difamatòria li dirigeix, sinó 
simplement el punt de vista polític, veu clarament que el tsarisme 
rus tenia tanta probabilitat d’annexionar-se a Alemanya com a la 
Lluna. Al capdavant de la política russa es troben canalles consu-
mats, però no bojos, i la política de l’absolutisme, dins de les seus 
característiques peculiars, té en comú amb qualsevol altra que no 
es mou en els núvols, sinó en el món de les possibilitats reals, en 
l’espai on les coses xoquen durament entre si. I en allò que respec-
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ta a la temuda detenció i deportació a perpetuïtat dels camarades 
alemanys a Sibèria, com la implantació de l’absolutisme rus en el 
Reich alemany, els polítics del sanguinari tsar són, malgrat tota 
la inferioritat intel·lectual, millors materialistes històrics que els 
nostres periodistes del partit. Aquests polítics saben molt bé que 
una forma d’Estat no pot “introduir-se” a capritx, sense importar 
on, sinó que tota forma d’Estat correspon a una base determina-
da economicosocial; saben per experiència pròpia i amarga que a 
Rússia les condicions de la seua dominació estan a punt de des-
aparéixer; saben també que la reacció dominant en cada país no-
més pot suportar i exigir les formes que li convenen, i que l’espècie 
d’absolutisme que correspon a les relacions alemanyes de classes 
i partits és l’Estat policíac dels Hohenzollern i el dret electoral 
censatari prussià. Considerant objectivament les coses, no exis-
tia el menor motiu de preocupació que el tsarisme rus, inclús en 
l’improbable cas de la seua victòria total, intentaria seriosament 
destruir aquests productes de la cultura alemanya.

En realitat, entre Rússia i Alemanya hi havia situacions com-
pletament oposades. No s’enfrontaven en el terreny de la política 
interior, que, per contra, gràcies a les seues tendències comunes 
i l’afinitat íntima4 havia fonamentat una amistat antiga i secular 
entre tots dos Estats, sinó, en contra i malgrat la política interior 
solidària, en el terreny de la política exterior, en el terreny de la 
política de conquestes d’àmbit mundial.

Igual que en els Estats occidentals, l’imperialisme rus es com-
pon d’elements molt diversos. No obstant això, la seua caracterís-
tica més destacada no és, com a Alemanya i Anglaterra, l’expansió 
econòmica del capital assedegat d’acumulació, sinó l’interés po-

4  De fet, el tsar de Rússia Nicolas II i el kaiser alemany Guillermo II 
eren cosins.
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lític de l’Estat. És veritat que la indústria russa —com és típic, 
en general, de tota producció capitalista— exporta (a causa de 
la feblesa del seu mercat interior) a Orient, Xina, Pèrsia i a l’Àsia 
central, i que el govern tsarista tracta de fomentar per tots els 
mitjans aquestes exportacions com a fonament convenient de la 
seua “esfera d’interessos”. Però en aquest cas la política estatal és 
la part impulsora, no la impulsada. D’una banda, en les tendèn-
cies de conquesta del tsarisme es manifesta l’expansió tradicio-
nal d’un imperi poderós, la població del qual abasta actualment 
170 milions d’homes i que tracta d’aconseguir, per motius tant 
econòmics com estratègics, l’accés lliure als mars, a l’oceà Pacífic a 
l’Orient, i al Mediterrani al Sud. D’altra banda, la pervivència de 
l’absolutisme exigeix la necessitat de mantindre una posició que 
impose respecte en la concurrència general dels grans Estats en 
l’àmbit de la política mundial per a assegurar-se el crèdit financer 
del capitalisme estranger, sense el qual el tsarisme no pot viure. 
A això s’afegeix finalment, com en totes les monarquies, l’interés 
dinàstic que, a causa de l’oposició cada vegada més aguda entre el 
règim i la gran massa de la població, necessita mantindre el seu 
prestigi a l’estranger i distreure l’atenció de les dificultats internes, 
com a instrument indispensable de la política d’estat.

No obstant això, els interessos burgesos moderns tenen cada 
vegada més importància com a factor de l’imperialisme en l’imperi 
tsarista. El jove capitalisme rus, que sota el règim absolutista, òb-
viament, no pot aconseguir el seu complet desenvolupament ni 
eixir, en general, de la fase del sistema de saqueig primitiu, veu 
al davant un futur brillant per les fonts naturals immesurables 
d’aquest imperi gegantesc. No hi ha el menor dubte que quan 
Rússia es desembarasse de l’absolutisme —suposant que el nivell 
internacional de la lluita de classes li atorgue encara aquest termi-
ni— es desenvoluparà ràpidament fins a convertir-se en el primer 
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Estat capitalista modern. És la previsió d’aquest futur i, per dir-ho 
així, com a avançament de l’avidesa d’acumulació, la qual cosa 
omple la burgesia russa d’un ímpetu marcadament imperialista 
i la fa manifestar amb cremor les seues pretensions en el reparti-
ment del món. Aquest ímpetu històric troba, alhora, suport en els 
molt poderosos interessos actuals de la burgesia russa. En primer 
lloc, els interessos evidents de la indústria d’armament i els seus 
distribuïdors; a Rússia exerceix també un paper molt important la 
indústria pesada fortament organitzada en càrtels. En segon lloc, 
l’antagonisme amb l’“enemic intern”, amb el proletariat revolucio-
nari, ha revaloritzat especialment l’estima de la burgesia russa pel 
militarisme i pels efectes desorientadors de l’evangeli de la política 
mundial, i obligat a tancar files després del règim contrarevolucio-
nari. L’imperialisme dels cercles burgesos a Rússia, particularment 
dels liberals, ha crescut en l’atmosfera turmentosa de la revolució i 
li ha prestat característiques més actuals en aquest bateig modern 
de la política exterior tradicional de l’imperi tsarista.

L’objectiu principal tant de la política tradicional del tsarisme 
com de la burgesia russa actual són els Dardanels, que, segons la 
coneguda dita del Bismarck, representen la clau de les possessions 
russes al mar Negre. Darrere d’aquest objectiu, Rússia ha sostingut 
des del segle XVIII tot un seguit de guerres sagnants amb Turquia, 
acceptant la missió d’alliberadora dels Balcans i produint, al seu 
servei, enormes muntanyes de cadàvers a Ismail, a Navarin, Sinop, 
Silistra i Sebastopol, a Pleven i Shipka. La defensa dels germans 
eslaus i cristians contra les crueltats turques va actuar en el mujik5 
rus com a llegenda bèl·lica amb la mateixa força que actua hui en 
la socialdemocràcia alemanya la defensa de la cultura alemanya i 
el temor davant les crueltats russes. La burgesia russa sentia més 

5  Camperols russos que no posseïen propietats
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entusiasme per les perspectives al Mediterrani que per la missió 
civilitzadora a Manxúria i Mongòlia. La guerra japonesa va ser cri-
ticada durament per la burgesia liberal com una aventura absurda, 
perquè desviava la política russa de la seua tasca més important: 
els Balcans. La guerra desgraciada contra el Japó va produir el ma-
teix efecte. L’expansió del poder rus a Àsia oriental i central, fins 
al Tibet i la seua penetració a Pèrsia, havia d’inquietar vivament 
el vigilant imperialisme anglés. Preocupada per l’enorme impe-
ri indi, Anglaterra seguia amb creixent desconfiança els avanços 
asiàtics de l’imperi tsarista. De fet, l’antagonisme entre Anglaterra 
i Rússia a Àsia al començament de segle era la contradicció poli-
ticomundial més forta de la conjuntura internacional i es conver-
tirà, probablement, després de l’actual guerra mundial, en el focus 
del futur desenvolupament imperialista. L’estrepitosa derrota de 
Rússia en 1904 i l’esclat revolucionari van modificar la situació. 
Al visible debilitament de l’imperi tsarista va seguir la distensió 
amb Anglaterra, que va conduir en 1907 a un acord sobre el re-
partiment de Pèrsia i a relacions de bon veïnatge a Àsia central. A 
través d’això es van afeblir els impulsos de Rússia cap a les grans 
empreses a Orient, i la seua energia es va dirigir amb més força 
al seu antic objectiu: la política balcànica. En aquest moment va 
ocórrer que la Rússia tsarista, després d’un segle de fidel i ben fun-
dada amistat, va entrar per vegada primera en un conflicte dolorós 
amb la civilització alemanya. El camí cap als Dardanels passava 
pel cadàver de Turquia, però Alemanya considerava, des de feia ja 
una dècada, que la seua tasca politicomundial més important era 
mantenir la integritat d’aquest cadàver. Certament, els mètodes de 
la política russa als Balcans van tenir diversos canvis, i Rússia tam-
bé va defensar durant algun temps —irritada pel “desagraïment” 
dels eslaus alliberats dels Balcans, que intentaven trencar la seua 
dependència de l’imperi tsarista— el programa de la “integritat” 
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de Turquia i sobreentenia que el repartiment hauria de ser ajornat 
per a temps més favorables. Però ara la liquidació final de Turquia 
corresponia tant als plans de Rússia com als de la política anglesa, 
que, per a enfortir les seues pròpies posicions a l’Índia i Egipte, 
tractava d’unificar en un sol imperi musulmà, sota el ceptre bri-
tànic, els dos territoris turcs que estaven al mig: Aràbia i Mesopo-
tàmia. D’aquesta forma, l’imperialisme rus ensopegava a Orient, 
com abans l’anglés, amb l’imperialisme alemany, que havia posat 
peu al Bòsfor en el seu paper de protector i beneficiari privilegiat 
de l’enfonsament turc.

Alemanya, que amb la seua política mundial s’ha aïllat per to-
tes bandes, troba el seu únic aliat a Àustria. L’aliança amb Àus-
tria és antiga, establida pel Bismarck ja en 1879, però ha canviat 
des d’aleshores completament el seu caràcter. El mateix que amb 
l’enfrontament amb França, l’aliança amb Àustria ha assolit un 
nou contingut en el curs del desenvolupament de les últimes dèca-
des. Bismarck pensava únicament en la defensa de les possessions 
conquerides en les guerres de 1864 a 1870. L’aliança tripartida 
constituïda per ell tenia un caràcter fonamentalment conserva-
dor; significava que Àustria havia de renunciar definitivament a 
entrar en la confederació d’estats alemanys; el reconeixement de 
la situació creada pel Bismarck; la ratificació de la divisió nacional 
d’Alemanya i de l’hegemonia militar de la Gran Prússia. Les ten-
dències austríaques cap als Balcans contrariaven tant el Bismarck 
com les adquisicions alemanyes a Sud-àfrica. En els seus Gedanken 
und Erinnerungen [pensament i records] diu:

“És natural que els habitants de la conca del Danubi tinguen 
necessitats i plans que sobrepassen els límits actuals de la monar-
quia; i la Constitució alemanya del Reich mostra el camí pel qual 
pot arribar Àustria a reconciliar els seus interessos polítics i materials 
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existents entre la frontera oriental del poble romanés i la badia de 
Càtar. Però no és tasca del Reich alemany disposar de la vida i la 
hisenda dels seus súbdits per a dur a terme els desitjos d’un veí”.

En una altra ocasió va declarar més dràsticament amb un dis-
curs conegut que Bòsnia no valia la vida d’un ramader de Po-
merània. Que Bismarck, de fet, no havia pensat a posar l’aliança 
tripartida al servei de les aspiracions expansionistes austríaques, 
ho demostra el “Tractat de seguretat”, signat en 1884 amb Rússia, 
segons el qual el Reich alemany, en cas de guerra entre Rússia i 
Àustria, no es posaria de part d’aquesta última, sinó que mantin-
dria una “neutralitat amistosa”.

Des que es va produir el viratge imperialista en la política ale-
manya es van modificar també les seues relacions amb Àustria. 
Austrohongria es troba entre Alemanya i els Balcans, o siga, en 
el canvi cap al focus de la política alemanya a Orient. Però tindre 
Àustria com a enemiga, tenint en compte l’aïllament general en 
què havia caigut Alemanya amb la seua política, equivalia a re-
nunciar a tots els plans respecte de la seua política mundial. Però 
inclús en el cas del debilitament i de la ruïna d’Austrohongria, que 
implicaria la liquidació immediata de Turquia i un gran enforti-
ment de Rússia, dels estats dels Balcans i d’Anglaterra, es produi-
ria la realització de la unitat territorial nacional i el reforçament 
d’Alemanya; però la política imperialista del Reich alemany seria 
condemnada a mort. La salvació i conservació de la monarquia 
dels Habsburg va passar a ser lògicament una tasca accessòria de 
l’imperialisme alemany, de la mateixa manera que el manteniment 
de Turquia va esdevindre la tasca principal.

Àustria significa, però, un estat de guerra permanent i latent als 
Balcans. Des que el procés irreversible de la dissolució de Turquia 
havia conduït a la formació i enfortiment dels estats balcànics en 
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la immediata proximitat d’Àustria, va començar també el conflicte 
entre l’Estat dels Habsburg i els seus joves veïns. És evident que 
el naixement d’estats nacionals independents i capaços de super-
vivència en veïnatge d’una monarquia configurada per fragments 
d’aquelles nacionalitats, a les quals només sap governar sota les 
disposicions dictatorials, havia d’accelerar la seua descomposició. 
La incapacitat interna d’Àustria es va mostrar en la seua política 
balcànica i especialment en les seues relacions amb Sèrbia. Àus-
tria, malgrat la fam imperialista, que s’orientaven indiscriminada-
ment ja cap a Salònica ja cap a Durrës, no estava en condicions 
d’annexionar-se a Sèrbia, ni tan sols quan no havia aconseguit 
encara el creixement i l’expansió, resultat de les dues guerres dels 
Balcans. Amb la incorporació de Sèrbia, Àustria hauria enfortit 
en el seu si de manera perillosa una de les nacionalitats eslaves 
més rebels del sud, la reacció de la qual amb prou feines s’haguera 
pogut refrenar malgrat el règim estúpid i brutal.

Àustria, però, no podia tolerar el desenvolupament autò-
nom de Sèrbia, ni l’obtenció de beneficis mitjançant relacions 
comercials normals, perquè la monarquia dels Habsburg no és 
l’organització política d’un estat burgés, sinó únicament un sin-
dicat inconnex d’algunes camarilles de paràsits socials que volen 
arreplegar, a mans plenes, utilitzant els mitjans de poder estatals, 
mentre es mantinga el cau podrit de la monarquia. En interés dels 
agricultors hongaresos i amb la finalitat d’encarir artificialment 
els productes del camp, Àustria va prohibir a Sèrbia l’exportació 
de bestiar i fruita, i va privar a aquest país agrícola del mercat 
principal dels seus productes. En benefici dels càrtels industrials 
austríacs va obligar a Sèrbia a importar productes industrials a 
preus elevadíssims únicament d’Àustria. Amb la finalitat de man-
tindre a Sèrbia en una dependència econòmica i política, li va 
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impedir procurar-se a l’oest, mitjançant una aliança amb Bulgària, 
l’accés al mar Negre, i a l’occident, mitjançant l’adquisició d’un 
port a Albània, l’accés a l’Adriàtic. La política d’Àustria als Balcans 
s’orientava a l’estrangulació de Sèrbia. Tractava, al mateix temps, 
però, d’impedir tot acostament mutu i l’auge intern dels estats 
balcànics en general, que constituïa per a ella un perill constant. 
L’imperialisme austríac amenaçava contínuament l’existència i les 
possibilitats de desenvolupament dels estats balcànics, tant amb 
l’annexió de Bòsnia com per les seues pretensions a Sandzak, Novi 
Pazar i Salònica, a la costa albanesa. En honor d’aquestes tendèn-
cies austríaques, i a causa de la competència italiana, després de 
la segona guerra dels Balcans, es va crear la imatge ridícula d’una 
“Albània independent” sota un príncep alemany, que des del pri-
mer moment no va ser més que un joguet de les intrigues dels 
rivals imperialistes.

D’aquesta forma, la política imperialista d’Àustria es va con-
vertir en l’última dècada en un fre per al desenvolupament nor-
mal dels Balcans i va conduir per si mateixa a l’inevitable dilema: 
o la monarquia dels Habsburg o el desenvolupament capitalista 
dels estats balcànics! Els Balcans, que s’havien emancipat de la 
dominació turca, es veien enfrontats a una segona tasca: eliminar 
l’obstacle austríac. La liquidació austrohongaresa històricament 
no és més que la prossecució de l’esfondrament de Turquia i de la 
necessitat del procés d’evolució històrica.

Però aquell dilema no tenia una altra solució que la guerra i, en 
aquest cas, la guerra mundial. Després de Sèrbia es trobava Rússia, 
que ni podia renunciar a la seua influència als Balcans ni al seu 
paper de “protector”, sense comprometre tot el seu programa im-
perialista a Orient. En contradicció directa amb la política austría-
ca, la política russa estava orientada a fusionar els estats balcànics, 
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naturalment, sota un protectorat rus. La Confederació balcànica, 
la guerra victoriosa de la qual en 1912 quasi havia acabat amb la 
Turquia europea, era obra de Rússia, i en les seues intencions obs-
taculitza dirigir les seues forces principalment contra Àustria. La 
veritat és que, malgrat tots els esforços de Rússia, la Confederació 
balcànica es va fragmentar ràpidament en la segona guerra dels 
Balcans, però Sèrbia, que va resultar victoriosa d’aquella guerra, 
estava obligada a l’aliança amb Rússia en la mesura en què Àustria 
es convertia en el seu enemic mortal. Alemanya, unida al destí 
de la monarquia dels Habsburg, es va veure obligada a donar el 
seu suport a la política extremadament reaccionària d’aquesta als 
Balcans i enfrontar-se a Rússia en un conflicte doblement greu.

La política austríaca als Balcans va conduir a més a 
l’enfrontament amb Itàlia, que estava vivament interessada en la 
liquidació tant d’Àustria com de Turquia. L’imperialisme italià 
troba, en les possessions austríaques a Itàlia, el pretext més pròxim 
i còmode, per ser el més popular, per a la seua fam expansionista, 
que, a causa del nou ordre de coses en els Balcans, es dirigeixen 
sobretot cap a les properes costes albaneses de l’Adriàtic. L’aliança 
tripartida, que ja en la guerra de Trípoli havia patit un colp dur, 
s’enfonsa completament per la crisi aguda que va seguir les dues 
guerres balcàniques i l’enfrontament de les dues potències centrals 
amb tothom. L’imperialisme alemany, encadenat a dos cadàvers 
putrefactes, caminava en línia recta cap a la guerra mundial.

El camí era, per cert, completament conscient. Àustria era la 
principal força impulsora, que ja des de feia anys corria cega i 
fatalment cap a la perdició. La seua camarilla dominant, cleri-
cal i militar, amb l’arxiduc Franz Ferninand, i el seu home de 
confiança, el baró von Chlumezki al capdavant, buscava pretextos 
formals per a llançar-se a l’atac. En 1909, per a deslligar el fu-
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ror bèl·lic necessari en els països alemanys, va fer que el professor 
Friedmann prepara els cèlebres documents que posaven al desco-
bert una conjura estesa i diabòlica dels serbis contra la monarquia 
dels Habsburg, i que només tenien el petit defecte d’estar falsifi-
cats des del començament a la fi. Alguns anys més tard, la notí-
cia difosa diàriament del terrible martiri al fet que  estava sotmès 
el cònsol austríac Prohaska a Uskub, havia de ser l’espurna que 
caiguera sobre el barril de pólvora; mentrestant, Prohaska, feliç i 
content, es passejava xiulant pels carrers d’Uskub. Finalment, va 
vindre l’atemptat de Sarajevo, un autèntic crim indignant i llar-
gament desitjat. “Si un sacrifici ha tingut alguna vegada un efecte 
alliberador i redemptor, ha sigut en aquesta ocasió”, van cridar 
joiosos els portaveus de l’imperialisme alemany. Els imperialistes 
austríacs van cridar més fort i van decidir utilitzar els cadàvers dels 
arxiducs mentre estaven encara frescs.

Però l’incident de Sarajevo no va fer més que proporcionar el 
pretext. Les causes i els opostos que portaven a la guerra estaven 
madurs des de feia ja molt de temps; el panorama que presenciem 
hui estava llest des de feia una dècada. Cada any i cada esdeveni-
ment polític dels últims temps l’acostaven una mica més: la revo-
lució turca, l’annexió de Bòsnia, la crisi del Marroc, l’expedició de 
Trípoli, les dues guerres dels Balcans. Tots els projectes militars dels 
últims anys estaven directament relacionats amb aquesta guerra, la 
seua preparació conscient per a ajustar els comptes inevitablement. 
Al llarg dels últims anys la guerra ha estat a punt d’esclatar cinc ve-
gades: a l’estiu de 1905, quan Alemanya va anunciar per primera 
vegada, de manera peremptòria, les seues pretensions al Marroc; 
a l’estiu de 1908, quan Rússia, Anglaterra i França, després de la 
trobada dels monarques a Reval per la qüestió macedónica, volien 
enviar un ultimàtum a Turquia, i Alemanya estava disposada a 
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llançar-se a la guerra en la seua defensa, que només va impedir la 
sobtada irrupció de la revolució turca; al començament de 1909, 
quan Rússia responia amb la mobilització davant l’annexió aus-
tríaca de Bòsnia, i que va donar ocasió perquè Alemanya declarara 
formalment a Sant Petersburg que estava disposada a anar a la 
guerra al costat d’Àustria; a l’estiu de 1911, quan van enviar el 
Panther a Agadir, i que haguera provocat el desencadenament de 
la guerra si Alemanya no haguera renunciat a la seua part del Ma-
rroc i no s’haguera deixat indemnitzar amb el Congo; i, finalment, 
al començament de 1913, quan Alemanya, davant la projectada 
invasió de Rússia a Armènia, va declarar formalment, per segona 
vegada, a Sant Petersburg, que estava preparada per a la guerra.

L’actual guerra mundial surava en l’aire des de feia vuit anys. 
Si va ser ajornada una vegada i una altra, va ser únicament pel fet 
que cadascuna de les parts no havia acabat encara els preparatius 
militars. L’aventura del Panther en 1911 va fer madurar particu-
larment la guerra mundial actual...; sense l’assassinat de la parella 
d’arxiducs, sense avions francesos sobre Nuremberg i sense invasió 
russa a la Prússia oriental. Alemanya no va fer més que postergar-
la fins al moment que li va paréixer oportú. N’hi ha prou amb 
llegir les declaracions franques dels imperialistes alemanys: “Si els 
anomenats Alldeutscher retreien la feblesa de la política alemanya 
durant la crisi del Marroc en 1911; cal acabar amb aquesta idea 
falsa recordant que quan enviàvem el Panther a Agadir, la recons-
trucció del canal del Bàltic es trobava en plena obra, que estaven 
lluny d’acabar-se les obres que farien de Helgoland una gran base 
naval, i que la relació de forces entre la nostra flota i la potència 
naval anglesa en cuirassats i armament auxiliar ens era més desfa-
vorable que tres anys més tard. Tant el canal com Helgoland, o el 
poder de la nostra flota, es trobaven, en comparació al present any 
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de 1914, en gran part molt endarrerits i en part encara inutilitza-
bles per a la guerra. En aquesta situació, i sabent que un poc més 
tard es tindrien oportunitats molt més favorables, haguera sigut 
senzillament una bogeria haver volgut provocar una guerra deci-
siva.” En primer lloc, era necessari condicionar la flota alemanya i 
imposar al Reichstag els grans projectes militars. A l’estiu de 1914, 
Alemanya se sentia preparada per a la guerra, mentre que a França 
es treballava encara per a aconseguir el servei militar de tres anys, 
i Rússia no tenia llestos ni el programa naval ni el de l’exèrcit de 
terra. Es tractava d’aprofitar la situació. El mateix Rohrbach, que 
no solament és el portaveu més seriós de l’imperialisme alemany, 
sinó quasi el seu portaveu oficiós, pels seus contactes directes amb 
els cercles dirigents de la política alemanya, escriu referint-se a la 
situació alemanya de 1914: “La nostra principal preocupació, tant 
per a Alemanya com per a Austrohongria, consistia en el fet que, 
a causa de la temporal i aparent actitud conciliadora de Rússia, 
podíem veure’ns obligats a esperar fins que Rússia i França esti-
gueren veritablement preparades”. Amb altres paraules: la preocu-
pació principal al juliol de 1914 era que l’“acció per la pau” del 
govern alemany poguera tenir èxit, que Rússia i Sèrbia pogueren 
cedir. Es tractava de forçar-los a fer la guerra. Vam tenir èxit: “Amb 
profund dolor vam veure com fracassaven els nostres incansables 
esforços dirigits al manteniment de la pau mundial”, etc.

Quan els batallons alemanys van envair Bèlgica, quan es va 
col·locar el Reichstag alemany davant la guerra i l’estat de setge, no 
hi havia per què sentir-se sorpresos, ja que no es tractava d’un fet 
inesperat, d’una situació inaudita, d’un esdeveniment que poguera 
significar, pels seus nexes polítics, una sorpresa per a la fracció social-
demòcrata. La guerra mundial, començada oficialment el 4 d’agost, 
era la mateixa per la qual treballava incansablement des de feia dè-
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cades la política imperialista alemanya i internacional; la mateixa, la 
proximitat de la qual profetitzava cada any, des de feia una dècada, la 
socialdemocràcia alemanya amb igual i incansable insistència; la ma-
teixa que van condemnar milers de vegades els parlamentaris, els pe-
riòdics i els fullets socialdemòcrates com un frívol crim imperialista, 
que no tenia res a veure ni amb la civilització, ni amb els interessos 
nacionals, sinó que, més aviat, estava en contradicció amb tots dos.

I, efectivament, en aquesta guerra no es tractava de “l’existència 
i del desenvolupament lliure d’Alemanya”, com es diu en la de-
claració de la fracció socialdemòcrata, ni tampoc es tractava de la 
civilització alemanya, com escriu la premsa socialdemòcrata, sinó 
dels beneficis actuals del Deutsche Bank a la Turquia asiàtica i 
dels futurs dels Mannesmann i els Krupp al Marroc; estava en joc 
l’existència d’Àustria i del seu règim reaccionari, d’aquest “munt 
de podridura organitzada que s’anomena monarquia dels Habs-
burg”, com escrivia el Vorwärts del 25 de juliol de 1914: els porcs 
i les prunes hongaresos; el paràgraf 14 i la cultura Friedmann-Pro-
haska; el manteniment del poder turc dels baschibuzukis a Àsia 
Menor i la contrarevolución als Balcans.

Una gran part de la nostra premsa de partit estava moralment 
indignada perquè els enemics d’Alemanya portaven a la guerra 
a “gent de color i salvatges”, negres, sikhs i maoris. Doncs bé, 
aquests pobles juguen aproximadament el mateix paper en la gue-
rra actual que l’exèrcit pels proletaris socialistes dels estats euro-
peus. I si els maoris de Nova Zelanda, segons els informes de Reu-
ter, cremaven de desig per deixar-se trencar el crani pel rei anglés, 
demostraven tindre igual de consciència pels seus interessos que 
la fracció alemanya socialdemòcrata, quan confonia la conserva-
ció de la monarquia dels Habsburg, de Turquia i dels tresors del 
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Deutsche Bank amb l’existència, la llibertat i la cultura del poble 
alemany. Malgrat tot, hi ha una gran diferència: fa una generació, 
els maoris es dedicaven al canibalisme i no a la teoria marxista.

V.

El desenvolupament capitalista, que va cuidar i va acaronar el 
tsarisme amb les seues pròpies mans, va començar a donar, per 
fi, els seus fruits: a partir dels anys noranta s’inicia el moviment 
revolucionari de masses del proletariat rus. Els fonaments del país 
comencen a trontollar sota el tsarisme. El que en un altre temps 
havia sigut “reducte de la reacció europea” es va veure prompte 
obligat a concedir una “mala constitució” i a buscar un “reducte” 
salvador davant la creixent onada alçada al seu país6. 

[...]

Dues causes ens poden explicar la derrota de la insurrecció rus-
sa dels anys 1905-1906, malgrat l’extraordinari desplegament de 
forces revolucionàries, la claredat de finalitats i la tenacitat. La 
primera radica en el caràcter específic de la revolució: en el seu 
programa històric immens, en la massa de problemes econòmics 
i polítics que ja havia plantejat feia un segle la gran revolució 
francesa i dels quals, alguns, com la qüestió agrària, no poden 
resoldre’s dins dels marcs de l’actual ordre social; en la dificultat 
de crear una forma moderna d’estat que assegurara la dominació 
de la burgesia dominant contra la resistència contrarevolucionària 
del conjunt de la burgesia de l’imperi. 

Des d’aquest punt de vista, la revolució russa va fracassar, per-
què era una revolució proletària amb objectius burgesos o, si es 

6  Ací fa referència a la Revolució de 1905 i a les limitades concessions 
democràtiques del Tsar.
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vol, una revolució burgesa que utilitzava formes de lluita proleta-
riosocialistes, la qual cosa representa un xoc turmentós entre dues 
èpoques, fruit tant del desenvolupament tardà de les relacions de 
classe a Rússia com de la seua maduresa en l’Europa occidental. 
Des d’aquest punt de vista, la seua derrota en 1906 no suposava 
tampoc la seua fallida definitiva, sinó únicament la conclusió na-
tural del primer capítol, al qual uns altres havien de seguir, amb la 
necessitat d’una llei natural. La segona causa era de naturalesa ex-
terior: radicava a Europa occidental. La reacció europea s’apressava 
a acudir de nou en ajuda del seu protegit en dificultats. Encara no 
amb pólvora i plom, malgrat que les “culates alemanyes” en “punys 
alemanys” en 1905 ja esperaven un senyal de Sant Petersburg per 
a marxar contra la veïna Polònia. Però sí amb mitjans que eren 
igualment eficaços: amb subsidis financers i aliances polítiques se 
li tirava una mà al tsarisme. Amb diners francesos es va comprar la 
metralla que aniquilaria els revolucionaris russos, i d’Alemanya va 
rebre la força moral i política per a eixir de l’abisme d’ignomínia 
en el qual li havien sumit els torpedes japonesos i els punys dels 
proletaris russos. En 1910 l’Alemanya oficial rebia el tsarisme rus 
a Potsdam amb els braços oberts. La rebuda del sanguinari da-
vant les portes de la capital del Reich alemany va representar no 
solament la benedicció d’Alemanya per l’estrangulament de Pèr-
sia, sinó, sobretot, al botxí de la contrarevolución russa; va ser el 
banquet oficial de la “cultura” alemanya i europea sobre la supo-
sada tomba de la revolució russa. I que estrany! Quan presenciava 
en la seua pròpia pàtria aquest banquet funerari provocador per 
l’hecatombe de la revolució russa, la socialdemocràcia alemanya 
callava i oblidava totalment el “llegat dels nostres vells mestres” 
de 1848. Mentre que al començament de la guerra, des que la 
policia ho va començar a permetre, fins al periòdic més insignifi-
cant del partit s’embriagava utilitzant expressions sagnants contra 
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els botxins de la llibertat russa, en 1910, quan els botxins eren 
complimentats a Potsdam, ni una sola veu, ni una sola acció de 
protesta, ni un sol article, va manifestar la solidaritat amb la lliber-
tat russa, ni un sol vet contra el suport a la contrarevolució russa. 
I, no obstant això, el viatge triomfal del tsar en 1910 per Europa 
va manifestar que els proletaris russos xafats no havien sigut úni-
cament víctimes de la reacció del seu propi país, sinó també de la 
d’Europa occidental, que hui, com en 1848, no solament es van 
trencar el cap contra la reacció del seu país, sinó també contra el 
seu “bastió” a l’estranger. 

No obstant això, el principi viu de l’energia revolucionària en 
el proletariat rus és tan inesgotable com el calze de sofriments 
sota el doble règim del tsarisme i del capitalisme. Després d’un 
període de la més inhumana croada contrarevolucionària, va co-
mençar de nou el ferment revolucionari. Des de 1911, després de 
la matança de Lena, la massa obrera va cobrar nous ànims per a la 
lluita, la marea va començar de nou a pujar i a escumejar. Segons 
els informes oficials, en 1910 les vagues econòmiques, les seguien 
a Rússia 46.623 obrers i 256.385 dies; en 1911, 96.730 obrers i 
768.556 dies; en els primers cinc mesos de 1912, 98.771 obrers 
i 1.214.881 dies. En 1912 les vagues polítiques, les accions de 
protesta i les manifestacions comptaven amb 1.005.000 obrers; en 
1913, 1.272.000. En 1914 la marea continuava creixent amb un 
murmuri sord cada vegada més amenaçador.

[...]

La invasió i la lluita de classes no són coses contradictòries en la 
història burgesa, tal com es diu en la llegenda oficial, sinó que l’ 
una és el mitjà i l’expressió de l’altra. I si per a les classes dominants 
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la invasió és un mitjà eficaç contra la lluita de classes, per a les clas-
ses revolucionàries la lluita de classes més violenta ha demostrat 
ser el millor mitjà contra la invasió. En el llindar de l’era moderna 
la història turbulenta de les ciutats, a causa de les innombrables 
transformacions internes i pugnes externes —sobretot de les ita-
lianes, la història de Florència, de Milà, amb la seua lluita secular 
contra la dinastia dels Hohenstaufen—, demostra que la violència 
i la impetuositat de les lluites de classes internes no solament no 
afeblien la força defensiva de les comunitats enfront de l’exterior, 
sinó que, per contra, precisament del foc d’aquestes lluites eixien 
les poderoses flamarades que eren prou fortes com per a oposar 
resistència a tot atac de l’enemic. Però l’exemple clàssic de tots els 
temps és la gran revolució francesa. Si aleshores això va ser vàlid, 
ho va ser per a la França de l’any 1793, per al cor de França, París, 
envoltats d’enemics! Si París i França no van sucumbir aleshores 
davant l’onada de l’Europa aliada, de la invasió per totes bandes, 
i si, en el curs de lluites sense igual contra el perill creixent i l’atac 
enemic, van arribar a presentar una resistència cada vegada més 
gegantesca, i van bloquejar tota nova coalició de l’enemic mit-
jançant nous prodigis de l’inesgotable combat, això va ser gràcies 
a l’il·limitat desencadenament de les forces internes de la societat 
en el gran enfrontament de classes. Hui, amb la perspectiva d’un 
segle, resulta evident que només l’expressió més violenta d’aquell 
enfrontament, que només la dictadura del poble parisenc i el seu 
brutal radicalisme van poder extraure del fons de la nació mitjans 
i forces suficients per a defensar i consolidar la nounada societat 
burgesa contra un món ple d’enemics: contra les intrigues de la 
dinastia, les maquinacions dels aristòcrates i del clergat traïdors 
a la pàtria, la insurrecció de la Vendée, la traïció dels federals, la 
resistència de seixanta departaments i capitals provincials i contra 
els exèrcits i flotes unificats de la coalició monàrquica d’Europa. 
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Com ho testifica una experiència secular, no és l’estat de setge, 
sinó la despietada lluita de classes la que desperta el respecte de si 
mateix, l’heroisme i la força moral de les masses populars, que és 
la millor protecció i la millor defensa del país contra els enemics 
estrangers. 

El mateix malentés tràgic comet la socialdemocràcia quan in-
voca el dret a l’autodeterminació de les nacions per a justificar la 
seua actitud en aquesta guerra7. És veritat: el socialisme reconeix 
a tot poble el dret a la independència i a la llibertat i a la lliure 
decisió del seu destí. Però és un vertader sarcasme per al socialisme 
que els actuals estats capitalistes es presenten com l’expressió del 
dret a l’autodeterminació de les nacions. En quin d’aquests Estats 
ha pogut determinar la nació les formes i les condicions de la seua 
existència nacional, política o social? 

[...]

Només per a un polític burgés, per al qual les races dominants 
representen la humanitat, i les classes dominants representen la 
nació, pot parlar-se en els estats colonials d’una “autodetermi-
nació nacional”. En el sentit socialista d’aquest concepte no pot 
haver-hi cap nació lliure quan la seua existència estatal es basa en 
l’esclavizació d’altres pobles, ja que els pobles colonitzats també 
s’expliquen com a pobles i com a membres de l’Estat. El socia-
lisme internacional reconeix el dret de les nacions a ser lliures, 
independents i iguals, però només ell pot crear aquestes nacions, 
només ell pot realitzar el dret a l’autodeterminació dels pobles. 
Aquesta consigna del socialisme no és, igual que totes les altres, 
una canonització de l’existent, sinó una orientació i un estímul 

7  En 1914 el Partit Socialdemòcrata d’Alemanya va justificar el seu 
suport a la guerra adduint que era l’única manera de defensar el territori 
alemany de l’amenaça estrangera.



144

per a la política revolucionària, transformadora i activa del pro-
letariat. 

[...]

L’Estat nacional, la unitat nacional i la independència eren l’escut 
ideològic sota el qual es constituïen els grans estats burgesos a 
l’Europa central del segle passat. El capitalisme no és compati-
ble amb la dispersió estatal, amb el desmembrament econòmic i 
polític; per al seu desenvolupament necessita un territori el més 
extens i unit possible i una cultura espiritual, sense els quals no 
poden elevar-se les necessitats de la societat al nivell exigit per la 
producció mercantil capitalista ni pot fer funcionar el mecanisme 
del poder de classe burgés modern. Abans que el capitalisme po-
guera convertir-se en una economia mundial que abastara tota la 
terra, va tractar de crear-se un territori unit en els límits nacionals 
d’un Estat.
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VIII

Al proletariat internacional, no li falten postulats, programes ni 
consignes, sinó fets de resistència eficaç, de capacitat d’atacar 
l’imperialisme en el moment decisiu, justament durant la guerra, 
i portar a la pràctica la vella consigna de “guerra a la guerra”8. 
Aquest és el Rodes que cal saltar, ací està el quid de la qüestió de 
la política proletària i del seu futur llunyà. 

L’imperialisme, amb tota la seua política de violència brutal 
i la cadena de catàstrofes socials incessants que provoca, és una 
necessitat històrica per a les classes dominants de l’actual món 
capitalista. No hi hauria res més funest per al proletariat en ei-
xir de la guerra actual que concebre la menor il·lusió i esperança 
sobre la possibilitat d’una evolució ulterior idíl·lica i pacífica del 
capitalisme. La conclusió per a la política proletària de la necessi-
tat històrica de l’imperialisme no és que haja de capitular davant 
ell per a arrosegar als seus peus els ossos que aquest li concedisca 
graciosament després de les seues victòries.

La dialèctica històrica progressa a través de contradiccions, en 
tot fet necessari col·loca el seu contrari al món. El poder de classe 
burgés és sens dubte una necessitat històrica, però també ho és 
la insurrecció de la classe obrera en contra; el capital és una ne-

8  En la mateixa línia que Rosa Luxemburg, Lenin escrivia en 1914 en 
La guerra i la socialdemocràcia de Rússia: “Els oportunistes han fet fracassar els 
acords dels congressos de Stutgart, Copenhaguen i Basilea, que obligaven els 
socialistes de tots els països a lluitar contra el xovinisme, qualssevol que anaren 
les condicions, que obligaven als socialistes a respondre a tota guerra iniciada 
per la burgesia i els governs amb la predica redoblada de la guerra civil i de la 
revolució social.”
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cessitat històrica, però també ho és el seu enterrador, el proletari 
socialista; el poder mundial de l’imperialisme és una necessitat 
històrica, però també ho és el seu derrocament per part de la in-
ternacional proletària. A cada pas ens trobem amb dues necessitats 
històriques que s’enfronten mútuament, i la nostra, la necessitat 
del socialisme, té un major alé. La nostra necessitat està plena-
ment justificada des del moment en què l’altra, la dominació de 
la classe burgesa, deixa de ser portadora del progrés històric, des 
del moment en què es converteix en fre, en un perill per al des-
envolupament ulterior de la societat. L’actual guerra mundial ha 
desemmascarat l’ordre social capitalista. 

L’impuls d’expansió imperialista del capitalisme, com a expres-
sió de la maduresa més elevada i de l’últim període de la seua 
vida, tendeix a transformar des del punt de vista econòmic tot el 
planeta en un món productor capitalista, i aniquila totes les for-
mes productores i socials endarrerides i precapitalistes; tendeix a 
convertir en capital totes les riqueses de la terra i tots els mitjans 
de producció; a transformar les masses populars treballadores de 
tots els països en esclaus assalariats. A Àfrica i a Àsia, des del cap 
Nord al cap d’Hornos i fins als mars del Sud, les restes de les ve-
lles comunitats del comunisme primitiu, les relacions feudals de 
domini, les economies camperoles patriarcals i les antiquíssimes 
produccions artesanals són destruïdes i trepitjades pel capitalisme, 
que aniquila pobles sencers i esborra del mapa velles cultures, per 
a col·locar en el seu lloc la producció de benefici en la seua forma 
més moderna. [...]

La tasca més immediata del socialisme és l’alliberament espiri-
tual del proletariat de la tutela de la burgesia, que es manifesta en 
la influència de la ideologia nacionalista. Les seccions nacionals 
han de dirigir l’agitació tant cap als parlaments com cap a la prem-
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sa en la denúncia de la fraseologia tradicional del nacionalisme 
com a instrument de dominació burgés. L’única defensa de tota 
llibertat vertaderament nacional és hui en dia la lluita de classes 
revolucionària contra l’imperialisme. La pàtria dels proletaris, a la 
defensa dels qual s’ha de subordinar tot la resta, és la Internacional 
socialista.
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