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Introducció 

A les companyes, 

Des de la comissió de formació de la CAJEI us presentem el tercer dossier de 
formació “Marxisme III – Marxisme i alliberament nacional” en que a través de tres 
articles de marxistes actuals i un text més antic de Lenin volem crear debat sobre 
què és l’alliberament nacional marxista i com les assemblees de joves hem de 
plantejar l’anàlisi de la societat catalana del s. XXI. 

Els articles exposats no són d’una actualitat immediata però tracten la questió 
nacional des d’una perspectiva general (el primer), des de l’àmbit català (els dos 
següents) i d’una perspectiva general que va marcar la linia a seguir dels marxistes 
revolucionaris, l’últim; Tot i això, són articles totalment vigents ja que la conjuntura 
nacional i social no ha canviat dràsticament en trenta anys. 

No són textos difícils d’entendre i són molt esclaridors. Plantejarem com a 
complement del dossier un conjunt de preguntes que  voldriem que tractessin les 
militants a nivell personal i a nivell col·lectiu les assemblees, és molt important el 
tractar aquest assumpte ja que és la base teòrica del nostre discurs. 

Perquè no pot haver-hi praxis sense teoria ni teoria sense praxis treballem tots els 
aspectes de la nostra lluita.  

Companyes, endavant amb la formació! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Burguesía, independencia nacional y 
socialismo 

Francisco Umpiérrez Sánchez 
 
 

“Cuanto más nacionales sean los polacos, más internacionales serán” 

Friedrich Engels  

Teresa Berríos, una mujer puertorriqueña consciente de la opresión nacional que 
viven los pueblos en vías de desarrollo a mano de las grandes potencias 
capitalistas, me formula dos preguntas. Primera: ¿qué relación establecieron Marx y 
Engels entre la independencia nacional y el socialismo? Y segunda: ¿qué relación 
establecieron Marx y Engels entre la independencia nacional y el dominio de la 
burguesía? Marx y Engels no dedicaron grandes pensamientos a estas cuestiones, 
no obstante existen textos donde sí quedaron fijadas sus posiciones respecto 
fundamentalmente de la primera cuestión. Tal vez sea Ilích Ulianov quien mejor 
asimiló lo poco que escribieron al respecto Marx y Engels.  

Nacionalismo e internacionalismo  

En una carta dirigida a Kautsky el 7 de febrero de 1882 y titulada ¿Está superada la 
reivindicación de la independencia de Polonia?, Friedrich Engels se expresa en los 
siguientes términos: “Así pues, mi opinión es que hay dos naciones en Europa que 
tienen no solamente el derecho sino el deber de ser nacionales antes que 
internacionales: los irlandeses y los polacos. Cuanto más nacionales sean, más 
internacionales serán”. La afirmación de Engels sirve para evidenciar que no es 
correcto, como afirman algunos marxistas, que los obreros son por esencia 
internacionalistas y los burgueses nacionalistas. Sirve además para probar que los 
contrarios no son polos que se dan la espalda y entre los que no existen 
transiciones, sino todo lo contrario: el desarrollo de uno de los polos de la 
contradicción depende del desarrollo del otro. Y así lo remató Engels: “cuanto más 
nacionales sean los polacos, más internacionales serán”. No se trata, como piensan 
los dogmáticos, de que para ser internacionales hay que negar el desarrollo 
nacional a los pueblos, sino todo lo contrario: serán más internacionales cuanto 
más nacionales sean. Sólo hay que observar las medidas tomadas por el gobierno 
de Evo Morales para ver claro esa idea de Engels: la nacionalización de los 
hidrocarburos ha provocado que Bolivia se haya vuelto mucho más internacional y, 
con ello, más respetada. Podemos concluir que lo nacional no se opone a lo 
internacional, sino que en cada pueblo concurren ambos lados, y que el desarrollo 
del lado internacional depende del desarrollo del lado nacional.  

Emancipación nacional y emancipación social  

En una carta dirigida a Kugelmann el 29 de noviembre de 1869, titulada Irlanda y 
la clase obrera inglesa, Karl Marx formula el siguiente razonamiento: “La tarea 
especial del Consejo Central en Londres es la de despertar en la clase obrera 
inglesa la conciencia de que la emancipación nacional de Irlanda no es para ella una 
cuestión abstracta de justicia o de sentimientos humanitarios, sino la primera 
condición de su propia emancipación social”. Esta idea de Marx sirve para poner de 
manifiesto que la emancipación nacional de los pueblos pobres es la primera 
condición de la emancipación de clase de los trabajadores de las grandes naciones. 
Dicho de otra forma: la clase trabajadora de los países más avanzados del mundo 



no se puede emancipar de la opresión de la clase capitalista, sin que previamente 
las naciones pobres del mundo se emancipen de la opresión de las grandes 
naciones. Así que todos los movimientos nacionales de los pueblos en vías de 
desarrollo conducentes a recuperar sus recursos naturales, a hacerse dueños de su 
destino, constituyen la primera premisa para la liberación del trabajo respecto del 
capital en las naciones más avanzadas del mundo.  

Independencia nacional y burguesía  

En un artículo titulado Sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación, 
Ilích Ulianov formula el siguiente razonamiento: “En todo el mundo, la época del 
triunfo definitivo del capitalismo sobre el feudalismo estuvo ligada a movimientos 
nacionales. La base económica de éstos consiste en que, para la producción 
completa de la producción mercantil, es necesario que la burguesía conquiste el 
mercado interior, es necesario que territorios con poblaciones de un solo idioma se 
cohesionen en un Estado, quedando eliminados cuantos obstáculos se opongan al 
desarrollo de ese idioma y a su consolidación por la literatura. (.) Por ello, todo 
movimiento nacional tiende a la formación de Estados nacionales, que son los que 
mejor responden a estas exigencias del capitalismo moderno”. Con esta idea de 
Ilích Ulianov queda claro que corresponde a la burguesía liderar los movimientos de 
independencia nacional y la constitución de los Estados nación. No obstante, 
aunque la independencia nacional sea su tarea histórica, no por ello cualquier 
burguesía puede y quiere llevarla a cabo. También merece que le prestemos 
especial atención a la idea de que la burguesía debe conquistar el mercado interior 
del territorio que debe erigirse en Estado nación. Puesto que hoy día el mercado 
interior de muchos pueblos latinoamericanos está dominado por las multinacionales 
y las grandes oligarquías financieras internacionales. Y este hecho pone de 
manifiesto que las burguesías nacionales de esos pueblos, o sus fracciones más 
importantes, no son revolucionarias y, en consecuencia, no luchan por la 
independencia nacional.  

Etapa democrático revolucionaria y etapa socialista  

En 1900 Rusia era un país semifeudal y semicapitalista. Bajo el punto de vista 
económico no estaba madura para que se realizara la revolución socialista, sin 
embargo, bajo el punto de vista político sí lo estaba o estaba en el camino de 
estarlo, como así se demostró en 1917. Por dicha razón, Ilích Ulianov planteó que 
la revolución social en Rusia debía transcurrir en dos etapas: la democrática y la 
socialista. En la etapa democrática se debían cubrir aquellos objetivos que 
históricamente correspondía a la burguesía haberlos realizados. Pero como esta 
burguesía no era capaz de cumplir con su misión histórica, sería llevada a cabo por 
la clase trabajadora. Dentro de esos objetivos democráticos revolucionarios se 
encontraba el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos que constituían 
el imperio ruso. La experiencia demostró que los objetivos de la etapa democrático 
revolucionaria no se cumplieron, que el poder soviético no solventó los problemas 
nacionales, que la federación de las repúblicas soviéticas no superó las diferencias 
nacionales. Y así en las postrimerías del siglo XX, en diciembre de 1991 y bajo el 
gobierno de Mijail Gorbachov, aquello que en su momento no se solventó volvió a 
brotar y donde antes había un solo Estado surgieron 15 nuevos Estados 
independientes. De esta experiencia podemos extraer dos lecciones muy 
importantes: primero, la clase trabajadora puede llevar a cabo la misión histórica 
que corresponde a la burguesía, cuando se da el caso de que ésta es débil, y 
segundo, la clase obrera no puede pasar por encima de los objetivos democráticos 
revolucionarios saltando directamente al socialismo.  

Burguesías nacionales y burguesías burocráticas  



En todas las naciones poco desarrolladas hay dos clases de burguesía con mayor o 
menor grado de desarrollo y de predominio: una de ellas, dotada de un gran orgullo 
nacional, hace de la independencia nacional de su pueblo su principal causa y está 
dispuesta a llegar a acuerdos con la clase trabajadora, y la otra, carente de 
conciencia nacional, hace de la alianza con el gran capital extranjero su principal 
causa y no está dispuesta a hacer concesiones a la clase trabajadora. Esta segunda 
clase burguesa la denomino burocrática porque nace y se nutre de la penetración 
del capital extranjero. Está constituida por todos los representantes y delegados del 
capital extranjero. Así que es muy importante para las vanguardias de izquierda 
que quieran liderar los movimientos de liberación nacional saber ganarse la 
confianza de la burguesía nacional y neutralizar o aislar a la burguesía burocrática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Marxisme i nacionalitat 

Manuel de Pedrolo 
 

Escrit el 1970 i reproduït a Els elefants són contagiosos (Edicions 62, 1974)  

Hauria estat estrany que el pensament marxista, en el qual, si el deslliguem de 
tantes aventures o experiències avortades pel culpa d’una actitud dogmàtica o 
d’una praxi que no ha sabut fer la síntesi entre la teoria i l’acció, cal veure l’intent 
més lúcid de promoure una autèntica justícia social, no s’hagués preocupat per la 
qüestió de les nacionalitats. És prou cert, i amb raó, que els proletaris no tenen 
pàtria, per tant, que el marxisme combat les organitzacions estatals estructurades 
per l’imperialisme capitalista a benefici exclusiu dels posseïdors; però això no el 
priva de reconèixer la necessitat d’una etapa que, en el camí de la 
internacionalització, passa per l’alliberament de les comunitats subjugades; una 
obra, ben entès, que ha de dur a terme el proletariat, el qual, de cop, accedirà així 
al ple domini d’una cultura que li ha estat subtilitzada i que ell transformarà d’acord 
amb uns criteris socialistes. No oblidem que Lenin mateix, en el seu escrit Els 
moviments d’alliberament nacional i la revolució socialista, assegura que hi ha 
indrets on, objectivament, encara s’ha de fer “una feina nacional”, una feina 
democràtica, d’alliberament del jou estranger”, paraules que troben un ressò en 
l’autor de Revolució en la revolució, Régis Débray, quan escriu que en alguns llocs 
“la lluita de classes adopta la forma d’una guerra patriòtica i l’establiment del 
socialisme correspon a la instauració de la independència nacional: totes dues coses 
van estretament vinculades”. Marx, personalment, no anava gens allunyat 
d’aquesta idea en aspirar a una federació d’estats nacionals sorgits de la conquesta 
del poder per la classe treballadora.  

Que no sorprengui aquells qui s’han fet del marxisme una idea sectària. Es comprèn 
que el marxisme autèntic, en la seva defensa total dels desposseïts, classes, pobles 
o sexes (car és també coneguda la seva reivindicació dels drets de la dona), en la 
seva defensa, doncs, de la dignitat humana, o sia de la dignitat de tots, no d’uns 
quants -ja que aquesta dignitat no existeix o hi renunciem quan algú és privat 
d’accedir a la seva o de conservar-la-, respecti la voluntat d’aquells grups amb 
sentit de comunitat que s’han d’instal·lar en llur sense esclafament per a contribuir 
a una empresa destinada a abolir privilegis. Sense això, justificaria el colonialisme, 
o sia una forma d’explotació. Prou que ho devia veure fins i tot Rosa Luxemburg, 
tan temerosa dels nacionalismes burgesos, quan l’any 1900 defensava els 
polonesos de la Polònia alemanya contra la política de germanització del govern 
alemany. També és il·lustratiu que, l’any 1922, Simó Markovic es fes picar els dits 
per la Comintern per haver combatut l’autonomia que reclamaven alguns grups 
iugoslaus; fou considerada, la seva, una actitud burgesa.  

L’any 1952, pocs moments abans de cloure’s el Congrès des Écrivains et Artistes 
Noirs, celebrat a París, hi va haver un moment de silenci, cal creure que emocionat, 
quan Anta Diop, després de preguntar si des d’un punt de vista marxista era una 
heretgia voler conservar una cultura nacional, afegí: “On és la nació europea que, 
en nom del progrés, hagi renunciat al seu passat?” Ens ho conta James Baldwin, el 
novel·lista negre nord-americà, que hi assistí. Era natural que ningú no 
contradigués aquella afirmació feta en forma de pregunta. Aleshores no s’havia 
formulat l’anomenada “doctrina Breznev” de la sobirania limitada, la qual afecta la 
independència d’un poble de més d’una manera i, doncs, rebutja algunes premisses 
del pensament socialista exemplificat per la decisió de Lenin quan defensà, per 
exemple, el dret dels noruecs de separar-se de Suècia i aprovà que els socialistes 
d’aquest país fessin costat als secessionistes. I és que Lenin opinava que els 



marxistes han de reconèixer els drets a una autonomia nacional total de cada 
poble, com diu en El dret de les nacions a l’autonomia. Al capdavall, Marx, en el seu 
Manifest del Partit Comunista, ja havia escrit: “En la mateixa mesura que sigui 
abolida l’explotació d’un individu per un altre, serà abolida l’explotació d’una nació 
per una altra.”  

No es tractava tant, en aquests pensadors, de defensar un nacionalisme burgès, 
sempre de signe reaccionari, tot i que de vegades es disfressi amb etiquetes que no 
ho semblen, com de respectar un moviment nacional que no reivindica drets sobre 
els altres pobles i es limita a exigir que li reconeguin els seus. Cal condemnar, 
precisament, tot nacionalisme agressiu dels pobles sobirans amb afany de domini 
polític, econòmic i cultural com condemnen els moviments nacionals de caràcter 
feixista que, moguts per un esperit de venjança, van a tornajornals i creen mites de 
puresa de sang, de nissaga, d’exclusivismes sempre disposats a desenvolupar-se, 
per poc que puguin, en novells imperialismes hegemònics.  

Només entre els interessats en el confusionisme hi pot haver una identificació entre 
el nacionalisme opressor que es vessa sobre altres contrades i els moviments de 
reivindicació nacional, com ara el de les colònies de Portugal, que combaten 
l’amenaça o la realitat prou dolorosa d’una servitud a poders estrangers. 
L’espoliació no és pas una de les finalitats del pensament socialista, i, per tant, 
només en les seves formes degenerades pot erigir-se en defensor dels estats tan 
artificialment creats a les costelles de les nacionalitats més petites o més 
pacífiques, sacrificades precisament a la mentalitat d’una classe privilegiada que ha 
dividit el món entre posseïdors i desposseïts, sense reconèixer que cadascú té dret 
al fruit dels seus esforços, del seu treball; doncs, també, a la seva pròpia cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conciència nacional i lluita de classes als 
Països Catalans 

Josep Ferrer, Rafael Castellanos, Antoni Fernàndez. 

 
Aquest treball és un intent de plantejar la qüestió dels Països Catalans en els 
termes que, a parer nostre, té sentit que aquesta qüestió sigui plantejada avui: en 
termes d'opció política. 
 
Això vol dir, per tant, que el procés històric d'alliberament nacional pot ser explicat 
sobre la base de les dades sociològiques, històriques, econòmiques, geogràfiques, 
però només és un fet real en tant que opció de futur, en tant que opció política. Car 
les dades, diguem-ne "objectives", són ací, ben clares, davant de tothom, davant la 
consciencia de tots nosaltres: la història, la geografia, l'antropologia cultural, 
l'economia, la lingüística, etc., poden fornir dades certes sobre una realitat que, 
intuïtivament, viatjant de Salses a Guardamar i coneixent un xic l'entrellat històric 
d'aquestes terres, apareix com un contínuum humà en el temps i en l'espai, prou 
homogeni per a veure-hi unes possibilitats -i fins i tot gairebé unes necessitats- de 
futur com a conjunt. 
 
Però és que una col·lectivitat social, ni molt menys encara una col·lectivitat que 
pugui ser qualificada de "nacional", no és una simple addició de factors històrics, 
antropològics, geogràfics, econòmics, lingüístics, sinó que, tot al contrari, si aquests 
factors existeixen i si són detectables per una recerca positiva, és perquè hi ha una 
comunitat d'homes amb una dinàmica específica, com a resultat acumulat de la 
forma com en cada moment s'han plantejat les seves contradiccions internes i 
externes, sorgides básicament en les relacions de producció-distribució reflectides 
en un nivell de consciència col·lectiva i, en última instància, resoltes sempre en 
forma d'opcions de poder, en forma d'opcions polítiques i de lluita política. 
 
Així, doncs, bé que les dades de la recerca positiva, o encara, com hem dit, la 
simple contemplació de la realitat, difícilment poden permetre de negar les 
condicions d'homogeneïat socio-històrica dels Països Catalans per a considerar-los 
una societat nacional, només la consciència d'aquest fet per part dels catalans, és a 
dir, llur consciència "nacional" i les opcions polítiques que la tradueixin pot fer i farà 
que els Països Catalans siguin, plenament, una comunitat nacional.  
 
I la forma com es presenta aquesta consciencia sempre és el resultat d'unes 
contradiccions socials en les quals s'enfronten les classes per a la direcció de la 
societat, per a l'organització de la societat segons llurs interessos. Per això, com a 
centre de l'anàlisi política que presentem, afirmen que les opcions anti o pro Països 
Catalans, tot constituint diversos nivelís de consciència o d'alienació "nacional" (és 
a dir, sobre la realitat global de la nostra societat), reflecteixen totes elles uns 
interessos o altres de classe en la lluita de classes que s'ha desenvolupat i es 
desenvolupa als Països Catalans i a la resta de la península Ibèrica sota l'Estat 
espanyol. 
 
Concretament i essencialment, les bases del nostre plantejament són les següents: 

• L'Estat espanyol, desenvolupament de l'estat aristocràtic castellà, només en 
forma alienada pot ser considerat l'expressió política de la nacionalitat 
castellana, car a través de la conquesta, la dominació, l'opressió i 
l'explotació de les altres nacionalitats peninsulars s'ha convertit en el centre 
i l'ossada dels interessos de les classes dominants castellanes, catalanes, 



basques i gallegues. La "nacionalitat" espanyola, inexistent en la realitat 
socio-històrica peninsular, és únicament l'expressió o representació del 
conjunt d'aquests interessos, i l'espanyolisme o nacionalisme espanyol és la 
ideologia bàsica per al manteniment d'aquesta ficció de classe.  

• El sistema capitalista i la seva fase monopolista actual a la major part de la 
península Ibèrica s'ha desenvolupat estructuralment segons la dinàmica de 
cada societat nacional, però suprastructuralment sobre la base de l'opressió 
i destrucció de cadascuna de les nacions, exercida per l'Estat espanyol, com 
a forma més completa i absoluta de domini i explotació damunt les classes 
populars. En aquest sistema d'opressió i d'explotació, les classes dominants 
sostingudes en l'Estat espanyol no hi han participat en forma igual, sinó que 
unes hi han estat i hi són hegemòniques i les altres subordinades; entre 
aquestes darreres, hi ha les classes burgeses dels Països Catalans.  

 
Als Països Catalans, el "regionalisme" de la dreta burgesa i el "nacionalisme" de 
l'esquerra burgesa són l'expressió político-ideològica per a cadascun d'aquests 
sectors de llur situació contradictòria de classe hegemònica d'una nació oprimida i, 
ensems, classe subordinada constitutivament al poder opressor. En definitiva, són, 
tant l'un com l'altre, l'expressió dels seus interessos de classe lligats als interessos 
de l'Estat espanyol. Si el regionalisme demostra palesament el seu carácter 
espanyolista, el nacionalisme burgès és, en la pràctica, una forma mediatitzada de 
regionalisme, en el doble sentit que té com a referència última l'Estat espanyol, al 
qual no renuncia mai, i que redueix el marc nacional a la "regió" del Principat. Això 
es refereix només, és clar, a la burgesia del Principat, que és l'únic sector burgès 
dominant dels Països Catalans que ha engegat històricament un moviment polític 
d'envergadura sota l'apel·lació de "nacionalisme". 

• Durant un llarg periode, que va des de la seva formació com a classe fins a 
la seva consolidació com a classe ascendent revolucionària, la classe obrera i 
les altres classes populars catalanes, màximament explotades pel sistema 
d'opressió nacional i màximament alienades per aquesta explotació, s'han 
mogut en el pla ideològic i d'opcions polítiques globals (és a dir, nacionals) 
d'una forma subordinada a la ideologia i a les opcions de les classes 
dominants. És a dir, les classes populars catalanes o han hagut de traduir 
llur impuls reivindicatiu i llur sentiment profundament patriòtic, arrelat a la 
realitat nacional del país, en les formes ideològiques i polítiques elaborades 
per la classe burgesa i limitades pels seus interessos de classe lligada al 
poder opressor, o bé, per reacció contra aquesta sulbordinació ideològica, 
han pres en la pràctica posicions espanyolistes, directament vinculades a la 
ideologia de l'Estat espanyol.  

• L'única opció vàlida, doncs, per a la classe obrera i les altres classes 
populars catalanes, que no signifiqui una subordinació a la ideologia de les 
classes dominants, i que expressi realment els seus interessos de classe 
revolucionària i alliberadora de la societat, ha de superar tant l'espanyolisme 
del poder opressor, com el nacionalisme regionalista de la burgesia i de les 
capes socials mobilitzades per ella. Ha de reflectir sense mediatitzacions ni 
alienacions llur veritable situació d'oprimides i explotades nacionalment i 
socialment. Ha d'expressar llur necessitat d'alliberament total i de 
potenciació total de la realitat nacional popular de cara al futur.  

• En aquesta alternativa plenament popular-revolucionària, el progressiu 
assoliment de la consciència d'unitat dels Països Catalans és un dels 
aspectes fonamentals de desalienació respecte a la ideologia de les classes 
dominants. La progressiva reivindicació del nostre marc nacional és l'únic 
camí que situa la revolució en la seva veritable dimensió històrica. Als Països 
Catalans, la revolució anticapitalista és essencialment antiespanyolista, és a 
dir, d'alliberament nacional de "tota" la nacionalitat.  



 

Consciència nacional i burgesia nacional als Països Catalans 

 
La formació de la societat catalana com a societat nacional no té unes 
característiques excepcionals entre els processos paral·lels dels altres paisos 
europeus, Si ho és, en tot cas, per la precocitat amb que apareixen algunes línies 
d'aquest procés, precocitat remarcada per diversos autors i especialment per Pierre 
Vilar. 
 
Amb referència al fet concret de la diversitat d'estructures polítiques amb què es 
desenvolupen durant molts segles cadascun dels països de la nostra nacionalitat, es 
tracta d'un procés ben conegut en altres societats nacionals europees. 
 
En qualsevol cas, però, les línies de progressiva unificació i cohesió de l'àmbit 
nacional, fins a cristal·litzar en una autoconsciència explícita -i en la seva utilització 
política-, s'afermen a mesura que determinats estrats de les classes populars 
urbanes ascendeixen en prestig¡ i poder social i econòmic, fins a esdevenir classe 
dominant. Procés d'ascensió en el qual aquelles classes són portadores d'uns 
continguts d'alliberament popular antiaristocràtic. Unificació nacional i revolució 
democràtica burgesa són, als àmbits nacionals dividits políticament, dos fets que 
esdevenen necessaris l'un a l'altre. 
 
Als Països Catalans, el procés que acabem de tipificar ben esquemàticament 
començà a restar compromès a partir del moment en què els interessos comercials 
de Castella i la pressió i intromissió polítiques que aquests esperonaven diversificà 
els interessos dels dos pols de la nostra estructuració econòmica i social 
progressiva: Barcelona i València, i diversificà consegüentment les opcions 
polítiques de cadascun d'aquests nuclis de burgesia dirigent: satel·lització envers 
Castella per part de la valenciana, tancament i esclerotització per part de la 
barcelonina (segles XV-XVI). 
 
En definitiva, la dinàmica pròpia restaria mediatitzada des de l'exterior de la nostra 
societat, i els seus grups ascendents deixarien de tenir a l'abast un centre de poder 
que respongués més o menys objectivament a les seves necessitats i als seus 
interessos. Aquest poder esdevindria llunyà i declaradament estranger, si no hostil, 
a aquests interessos. 
 
Diversos moviments de classe demostren, però, la dinàmica interna de la societat 
catalana: l'època de les torbacions, la revolta remença, les Germanies, el redreç de 
la burgesia barcelonina del XVII. Interessa de destacar especialment aquest últim 
aquí, per tal com és el senyal inequívoc d'una voluntat directiva, vertebradora de la 
societat i independitzadora del poder estranger. 
 
Malgrat la profunda situació de decadència de què hom partia, l'intent va ser dut a 
tots els terrenys: econòmic i monetari, cultural, ideològic (recuperació del passat 
històric com a eina de conscienciació), polític i militar. 
 
La topada del 1640, primera conseqüència important de la nova situació, fou massa 
sobtada i prematura. Altrament, els dirigents catalans no solament no tingueren 
cap ajut real de l'exterior, com tingueren els portuguesos, ans es trobaren aïllats 
enfront dels dos poders més importants d'Europa, la monarquia castellana i la 
francesa, que s'ho cobrà amb l'annexió de la part nord del nostre país. 
 
La confrontació al tot pel tot, però, fou la Guerra de Successió, la pèrdua de la qual 
significà la castració definitiva de la burgesia com a classe nacional políticament 



dirigent i la seva forçada subordinació al poder ocupant. 
 
A partir d'aquest trauma històric, l'evolució dels Països Catalans com a societat 
nacional ascendent resta capgirada en les seves mateixes bases estructurals. I hi 
resta capgirada precisament a l'inici del període de transició entre el capitalisme 
mercantil i la revolució industrial, és a dir, a l'albada de la configuració moderna de 
les societats europees i, doncs, de llur decisiva consolidació nacional. 
 
Unes classes progressistes i la societat que estructuraven, la catalana, restaven 
supeditades al poder de les classes reaccionàries d'una altra societat, la castellana, 
de desenvolupament estructural ben diferent. La lluita mil·lenária entre classes 
populars i classes aristocràtiques, que a l'Europa post-medieval per primer cop 
començava a ser superada en sentit antiaristocràtic, a la península Ibèrica prenia 
un sentit contrari amb l'esclafament dels Països Catalans. Si insistim tant en aquest 
fet és perquè res de la història dels païos hispànics (llevat, fins a un cert punt, de 
Portugal) ni, doncs, de la història dels Païos Catalans, no pot ser entès sense ell. 
El desenvolupament estructural dels Països Catalans restaria fortament 
"mediatitzat", però no pas tallat. La nostra societat restà dominada, però no fou 
desfeta. 
 
La funció acomplerta per la burgesia catalana (i, posteriorment, per la basca) en la 
nova situació de dominació repercutí en l'evolució, d'una banda, dels Paisos 
Catalans, però, de l'altra, en l'evolució de l'Estat dominador que, sense perdre mai 
el seu caràcter originari aristocràtico-castellà, s'anà configurant en funció 
d'aquestes burgesies subordinades i de l'explotació de les nacions peninsulars 
dominades. 
 
Bé que ni la continuïtat generacional ni l'econòmica de la major part de les famílies 
burgeses no es trenca, sí que cal parlar d'una discontinuïtat històrica bàsica en la 
classe burgesa catalana d'abans i de després de la Nova Planta. Són, de fet, dues 
classes diferents, funcionalment diferents. A partir d'aquest moment, la burgesia 
catalana basarà el seu status de classe dominant -dins la societat catalana- en la 
seva situació de dependència del poder polític estranger, i, inversament, l'Estat 
espanyol se servirà fàcilment de la burgesia per a exercir la seva opressió damunt 
els Països Catalans. 
 
Les contradiccions que aquesta realitat engendrà dins la classe burgesa i, a través 
d'ella, en l'evolució general de la societat catalana, s'han demostrat històricament 
irresolubles per part de la mateixa burgesia, és a dir, mentre la burgesia ha estat i 
és classe dominant. 
En efecte, d'una banda, la burgesia del XVIII i del XIX, nodrida contínuament de 
famílies procedents de la menestralia i de la pagesia, és una classe plenament 
nacional que, continuant el procés capitalista català, acompleix la industrialització i 
dóna les bases intel·lectuals i de prestigi social del moviment de recobrament 
cultural, lingüístic, literari, però també jurídic, polític i, al capdavall, de recobrament 
de la consciència nacional. 
 
Així, la Renaixença, corn a moviment històric ensems de classe i nacional, se situa 
vora un Risorgimento i esdevé tot altre que un Felibritge. D'altra banda, però, la 
seva situació subordinada respecte al poder estranger, li fa renunciar al poder 
polític propi, perdut totalment el 1714, li regionalitza els horitzons i les ambicions i 
l'empeny a col·laborar en la desnacionalització del país, és a dir, en la 
desestructuració de la seva propia dinàmica. Així, es troba històricament en una 
situació força ambigua, enmig de l'opressió estrangera i de la resistènc¡a popular, 
col·laborant amb l'una i potenciant 1'altra. 
 
La burgesia fornirà tant intel·lectuals i polítics espanyolistes com nacionalistes, tant 



s'adherirà al conservadorisme segregat des de l'Estat, com ho farà respecte al 
progressisme federalista, expressió política de les classes populars durant una gran 
part del segle XIX. 
 
El resultat històric d'aquesta contradicció sera la impotència de la burgesia per a 
realitzar la revolució democràtica al seu propi país, on hi havia les condicions 
perquè aquesta es produís. Ara bé, als Països Catalans, la revolució democràtica, en 
exigir la presa en mà de la direcció política per part de la classe dominant, 
significava l'alliberament nacional del poder estranger i la unificació de tot l'àmbit 
nacional. 
 
Als Països Catalans no hi havia pràcticament classe aristocràtica a desbancar que 
entrebanqués el procés d'ascensió del capitalisme i de nacionalització de la societat; 
el paper d'aquesta classe inexistent era exercit per l'estat estranger opressor (que 
era certament un poder de base aristocràtica castellana). La revolució democràtica 
burgesa havia de ser aquí una revolució nacional en el sentit més ple del terme, ja 
que la lluita de classes es plantejava en termes d'alliberament d'un poder estranger 
i de creació d'un poder polític propi. 
 
Però, ¿com podia la burgesia esdevenir protagonista d'aquest alliberament, si ella 
mateixa havia crescut i prosperat en l'entrellat d'interessos sorgit de la dominació 
espanyola? 
Així, la Renaixença no acabà d'esdevenir un Risorgimento, malgrat que als Països 
Catalans, força homogenis no es donaven les greus contradiccions estructurals 
regionals que Gramsci assenyala com a causa del fracás parcial de la revolució 
burgesa a Itàlia. 
 
Seria absurd, per una actitud falsament científica, de no voler veure com a causa 
important d'aquesta mancanca la inexistència a cap banda del territori nacional 
d'un poder polltic català que hauria permès a les classes dirigents catalanes de 
contrarestar llur subordinació a l'Estat espanyol. Les conseqüències de la desfeta 
político-militar de Començ del XVIII són sempre presents. 
 
La formació i el contingut de la consciència nacional catalana seguirà, lògicament, 
un procés lligat a les contradiccions i a les ambigüitats de la classe dirigent. En 
primer lloc, cal constatar que la consciència de societat específica i diferenciada és 
ja un fet indubtable al moment que comencen les interferències estrangeres, i 
forneix clarament el contingut ideològic de la classe dirigent i de la seva capacitat 
mobilitzadora durant la recuperació del XVII. És una consciència ja clarament 
"patriòtica". En aquest sentit, tampoc no és possible de posar en dubte l'existència 
de la unitat dels Països Catalans com a unitat cultural i humana bàsica. En un mot, 
hi havia totes les condicions per a la concreció d'una consciència nacional plena al 
moment de la revolució nacional, és a dir, de la revolució democràtica burgesa, 
parlant en termes de l'evolució histórica europea occidental. 
 
Si aquesta consciència restà parcialment mancada és precisament perquè la 
revolució burgesa restà mancada al seu torn; la burgesia no fou capaç d'encapçalar 
l'alliberament nacional i de donar unitat política al país. 
 
La consciencia de la unitat dels Països Catalans, en efecte, es perd, llevat d'àmbits 
minoritaris, durant el segle XVIII, després de l'ocupació espanyola. Bé que restá un 
sentiment popular relativament viu d'afinitat entre la gent dels quatre països, ja 
que el fet lingúístic, si altre no, sempre ha estat un factor operant, la consciència 
nacional només es recuperà parcialment durant el segle XIX, especialment entre els 
cercles de la Renaixença literària, però també en el valencianisme i el 
mallorquinisme polítics d'esquerra burgesa, que esdevindrà nacionalisme català (en 
el sentit ple) més o menys valentament afirmat. 



 
El catalanisme polític de la burgesia del Principat, i, ideològicament subordinat a ell, 
el de les classes populars, rarament demostrà una consciència clara de l'àmbit 
nacional, i el reconeixement de la unitat cultural fou compaginat amb una manca de 
voluntat política, com a expressió suplementària de l'ambigüitat que caracteritzava 
la classe dirigent. 
 
De fet, en el pla de la consciència nacional i de les opcions polítiques que 
l'expressaven, la contradicció de la burgesia, en la seva funció subordinant 
subordinada en el sistema d'opressió i d'explotació de l'Estat espanyol damunt les 
classes populars catalanes, es resolgué en el "regionalisme", tènuement 
disfressador de l'espanyolisme, propiciat per la dreta burgesa, i en el "nacionalisme 
regionalitzat" impulsat per l'esquerra burgesa. Aquest últim fou la máxima 
expressió política històrica de la capacitat de la nostra burgesia per a traduir la 
pressió reivindicativa de les classes populars, i per a expressar els seus interessos 
com a classe ascendent, reivindicativa i mobilitzadora. 
 
Aquest nacionalisme burgès l'adjectivem com a regionalista, en dos sentits 
dialècticament lligats. D'una banda, bé que parteix d'una consciencia nacional, no 
és capac de ser-hi conseqüent políticament; lligat com està als interessos de la 
dominació espanyola, planteja l'acció política en funció de l'Estat espanyol (en 
relació amb el qual la realitat catalana és una realitat "regional") i, doncs, no pas 
realment en funció de la nació catalana (en relació amb la qual aquell Estat és un 
poder "estranger") i del seu alliberament. Malgrat la seva consciència nacional 
clarament explicitada i el seu nacionalisme confessat, la burgesia radical i tots els 
sectors, burgesos i petitburgesos que aconseguí d'arrossegar, no féu més que 
política regional. 
Però era regional, d'altra banda, per la seva reducció de la nacionalitat catalana a 
l'àmbit del Principat, acatant així la imposició històrica que l'acció desestructuradora 
de 1'Estat espanyol havia exercit en aquest aspecte del trossejament de l'àmbit 
nacional, que en facilitava la dominació. 
 
Certament, si aquesta doble regionalització de la Consciència nacional burgesa més 
progressista demostrava una situació d'alienació nacional produïda per la dorninació 
espanyola, la incapacitat per superar-la per part de la classe dirigent demostrava 
que els seus interessos de classe anaven lligats als interessos de l'Estat espanyol i 
de la seva opressió nacional. 
 
 

Consciència nacional i alliberament popular als Països Catalans 

 
Les classes populars catalanes foren, evidentment, l'objecte directe del sistema 
d'explotació que s'establí i es desenvolupà sota la dominació espanyola a partir del 
segle XVIII. D'altra banda, foren aquestes classes les que mantingueren, sense 
dimissions, una consciència patriòtica espontània i fermament arrelada, expressada 
tant en els moviments populars (rebomboris, etc...) com en la seva literatura. 
 
La progressiva proletarització d'amplis sectors populars, tant de pagesia com de 
menestralia, donà naixença a la classe obrera com a grup cada vegada més 
diferenciat i més clarament antagònic de la burgesia. Durant un primer moment, 
aquesta classe obrera, sobretot en els seus sectors més qualificats, i les altres 
classes populars urbanes formaren un bloc (al qual s'adheriren intel·lectuals i 
polítics procedents de la burgesia) en què es basà el republicanisme federal, que 
sempre tingué un contingut antiespanyolista i que propugnà i intentà repetidament 
la creació d'un Estat català. 



 
Tanmateix, aquest ampli moviment, bé que expressava en el seu radicalisme els 
interessos de les classes populars, tenia uns Continguts fornits per la ideologia 
burgesa dominant i, només en gèrmen, expressava uns continguts pròpiament de 
classe, especialment a través dels dirigents i intel·lectuals adherits a un socialisme 
relativament vague, ja fos provinent deis diversos utopismes o bé de la implantació 
de la Internacional al nostre país i dels primers grups anarquistes. En el pla de 
l'expressió teòrica els escrits de J. Narcís Roca i Farreras són ben representatius i 
avançats. 
 
Després de la desfeta d'aquest moviment popular a causa de la Restauració i de 
l'aferrissada repressió que sofrí tot intent d'estructuració de la classe obrera, els 
diversos sectors que el constiuïen prengueren direccions diferents en funció de llur 
posició en la lluita de classes. 
 
La línia republicana i socialista no marxista, mantinguda per algunes capes de la 
classe obrera i la petita burgesia, es prolongarà, informant l'ala esquerrana del 
nacionalisme burgès fins a rompre-hi totalment i confluir amb el sindicalisme durant 
el periode de terror patronal i, finalment, amb el moviment revolucionan de la 
classe obrera, en una orientació ja explícitament marxista. 
D'altra banda, el sindicalisme i l'anarquisme esdevindran els moviments majoritaris 
en què s'organitzarà la classe obrera durant el primer terç del segle XX. 
 
La consciència nacional expressada pels moviments populars o especificament 
obrers durant el XIX i el primer quart del XX demostra la supeditació ideològica de 
les classes populars a les ideologies dels poders dominants. Es tracta d'un fet 
altrament ben establert per una coneguda tesi de Marx. 
 
Dues opcions, en efecte, es contraposen: la nacionalista (explicitada per la línia 
socialista minoritària) i la anacionalista (mantinguda per l'anarcosindicalisme 
majontari). El nacionalisme dels socialistes, tot i enfrontar-se políticament amb les 
posicions reaccionàries de la burgesia i denunciar-ne l'oportunisme de classe, no en 
supera els plantejaments ambigus de la doble regionalització. L'anacionalisme 
teòric predominant en l'anarcosindicalisme, exacerbat pel lògic rebuig de tot allò 
que pogués semblar de procedència burgesa, esdevé en la práctica una forma 
d'espanyolisme, és a dir, una forma de la ideologia segregada per l'Estat espanyol 
per a emmascarar i justificar la seva opressió de classe fonamentant-la en 
l'opressió nacional. 
 
Ni l'una ni l'altra opció no expressaven, doncs, els interessos d'alliberament de la 
classe obrera i de les altres classes populars, més que d'una forma alienada i 
supeditada a les classes dominants. L'opció veritablement popular havia de superar 
la consciència nacional burgesa i alhora l'espanyolisme estatal i esdevenir 
alliberadora alhora de la classe obrera explotada i de la nació oprimida. 
 
A diferència de la burgesia, les classes populars sí que podien acomplir aquesta 
funció alliberadora, per tal com sent com eren les classes majoritàries de la 
nacionalitat i les menys dimitides nacionalment, no tenien altre lligam amb el poder 
opressor que la mateixa opressió, alhora nacional i de classe, i no hi havia cap 
interès que les hi subordinés, ans al contrari, tenien tot l'interés a alliberar-se'n. 
 
Aquesta opció realment de classe i alliberadora fou ja albirada, amb més o menys 
precisió, per diversos capdavanters. Hem esmentat Roca i Farreras, i caldria alegir-
n'hi molts altres, entre els quals destaquen les figures de Martí i Julià, Layret, 
Seguí, Campalans, Nin, Comorera, Jaume Compte, etc. Fou plantejada i defensada, 
amb més o menys contradiccions, pels partits sorgits de la confluència de les 
diverses línies socialistes radicals i sindicalistes no anarquistes: Unió Socialista, Bloc 



Obrer i Camperol, Partit Català Proletari, POUM, PSUC. Tanmateix, a excepció del 
Partit Català Proletari i d'algun altre grup, tots ells molt minoritaris, en aquests 
plantejaments restaven encara molts residus de la ideologia burgesa a superar i 
que, de fet, anaven sent superats a mesura que hom avançava en l'ascens de la 
classe obrera a la direcció revolucionària de la societat. 
 
 

La consciència nacional i l'actual moment de la lluita de classes 

 
La gran desfeta nacional del 1939, solament comparable a la del 1714, significa 
alhora la pèrdua total de les conquestes nacionals i de les de classe. La dictadura 
franquista que seguí a aquesta desfeta posava al descobert, sense cap mena de 
camuflalge, el caràcter de dictadura de classe, basada en 1'opressió nacional, de 
l'Estat espanyol. 
 
L'Estat espanyol continua sent, doncs, la suprastructura on conflueixen els 
interessos de les classes dominants. La ideologia espanyolista, en la seva versió 
franquista, apareix amb tota evidència com a ideologia mistificadora al servei 
d'aquests interessos. 
 
És també durant aquests anys que la dimissió de la burgesia i la seva subordinació 
s'ha fet més palesa que mai i que s'ha demostrat clarament la seva incapacitat d 
'encapçalar el moviment d'alliberament nacional. 
 
D'altra banda, la dictadura s'ha mantingut i es manté per mitjà de l'explotació més 
brutal i absoluta damunt la classe obrera i les classes populars. És durant el 
franquisme que el capitalisme a l'Estat espanyol ha portat a terme un dels 
processos d'acumulació més intensos de la seva història. Explotació particularment 
aguditzada a les diferents nacions oprimides per l'Estat, on s'ha produït un 
continuat drenatge de capital sense cap contrapartida per a aquestes classes 
populars. 
 
La lluita de classes, doncs, al nostre país, es planteja en aquests moments entre el 
capital monopolista fonamentat en el manteniment de l'Estat espanyol i de la seva 
opressió sobre la nostra nacionalitat i el moviment popular anticapitalista i 
d'alliberament nacional. Entremig, els sectors encara no desnacionalitzats de la 
burgesia es troben estructuralment subordinats als interessos monopolístics i, 
alhora, en contradicció amb aquests pel fet de l'explotació nacional i de la seva 
necessitat de supervivència com a classe. 
 
Aquesta situació no ha fet més que accelerar el procés de conscienciació nacional 
de les classes populars catalanes, tant en la clara dimensió nacional de 
l'alliberament anticapitalista com en la seva consolidació a tota l'àrea nacional dels 
Països Catalans. 
 
S'ha produït, doncs, un nivell de clarificació cada vegada més gran en el 
plantejament de la lluita d'alliberament nacional, superador de les contradiccions 
del pseudo-nacionalisme burgès heretat pel moviment popular. 
 
Per tant, en aquests moments, la negació de la dimensió nacional dels Països 
Catalans, la negació de la necessària unificació de la lluita d'alliberament i dels seus 
objectius polítics plantejada en el si del moviment obrer i popular, no indiquen més 
que la perpetuació de la supeditació ideològica als interessos de les classes 
dominants. No són degudes al resultat d'anàlisis objectives dels interessos de les 
classes populars, sinó a interessos polítics que d'una manera directa o mediatitzada 



representen els interessos de les classes dominants. 
 
No situar-se en la perspectiva de la lluita nacional plena, restringir la lluita a una 
àrea determinada, o posar-la en funció de l'Estat espanyol com a objectiu últim de 
l'actuació política és una manera de consolidar la dominació de classe que aquest 
Estat representa i garanteix. 
L'Estat espanyol no respon a cap realitat nacional, sinó a una conjunció d'interessos 
capitalistes L'Estat espanyol no és una estructura que pugui esdevenir diferent si se 
li canvia el seu contingut actual de classe. 
 
Tots els plantejaments nacionalistes-regionalistes se situen dintre de l'estructura de 
poder de l'Estat espanyol i respecten, per tant, els interessos de les classes 
dominants que l'han creat i que el mantenen. Sense una perspectiva de trencament 
de l'estructura de l'Estat capitalista espanyol no és possible la revolució socialista. 
La perpetuació d'una estructura política de l'Estat que respòn a uns interessos de 
classe reproduirà indefectiblement aquests interessos i les formes d'opressió que 
aquest duia a terme. 
 
Un plantejament revolucionari, doncs, als Països Catalans es mesura per la seva 
posició respecte a l'Estat espanyol, és a dir, per l'opció que adopta entre la 
conservació de l'Estat espanyol o la creació de l'Estat Socialista dels Països 
Catalans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La revolución socialista y el derecho de las 
naciones a la autodeterminación (fragment) 



V. I. Lenin 

1.- El imperialismo, el socialismo y la liberación de las naciones oprimidas  

2.- La revolución socialista y la lucha por la democracia  

3.- El significado del derecho a la autodeterminación y su relación con la federación  

4.- El enfoque revolucionario del proletariado frente al problema de la 
autodeterminación de las naciones.  

LA REVOLUCION SOCIALISTA Y EL DERECHO DE LAS NACIONES A LA 
AUTODETERMINACION (TESIS)  

1.- El imperialismo, el socialismo y la liberación de las naciones oprimidas  

El imperialismo es la fase superior del desarrollo del capitalismo. En los países 
adelantados, el capital sobrepasó los marcos de los Estados nacionales y colocó al 
monopolio en el lugar de la competencia, creando todas las premisas objetivas para 
la realización del socialismo. Por eso, en Europa occidental y en Estados Unidos se 
plantea en la orden del día la lucha revolucionaria del proletariado por el 
derrocamiento de los gobiernos capitalistas y por la expropiación de la burguesía. El 
imperialismo empuja a las masas hacia esta lucha al agudizar en grado enorme las 
contradicciones de clase, al empeorar la situación de las masas, tanto en el sentido 
económico -trusts, carestía- como en el político: ascenso del militarismo, mayor 
frecuencia de las guerras, recrudecimiento de la reacción, afianzamiento y 
ampliación de la opresión nacional y de la rapiña colonialista. El socialismo 
victorioso debe necesariamente realizar la democracia total; por consiguiente, no 
sólo tiene que poner en práctica la absoluta igualdad de derechos entre las 
naciones, sino también realizar el derecho de las naciones oprimidas a su 
autodeterminación, es decir, el derecho a la libre separación política. Los partidos 
socialistas que no demostraran en toda su actividad, ahora, durante la revolución, 
como luego de su victoria, ser capaces de liberar a las naciones avasalladas y 
construir las relaciones con las mismas sobre la base de una unión libre -y una 
unión libre, sin libertad de separación, es una frase mentirosa-, esos partidos 
cometerían una traición al socialismo.  

Desde luego, la democracia también es una forma de Estado que deberá 
desaparecer cuando desaparezca el Estado, pero eso sólo ocurrirá cuando se 
produzca la transición del socialismo, definitivamente victorioso y consolidado, al 
comunismo integral.  

2.- La revolución socialista y la lucha por la democracia  

La revolución socialista no es un acto único, ni una batalla en un frente aislado, sino 
toda una época de agudos conflictos de clases, una larga serie de batallas en todos 
los frentes, es decir, en todos los problemas de la economía y de la política, batallas 
que sólo pueden culminar con la expropiación de la burguesía. Sería por completo 
erróneo pensar que la lucha por la democracia pueda distraer al proletariado de la 
revolución socialista, o relegarla, posponerla, etc. Por el contrario, así como es 
imposible un socialismo victorioso que no realizara la democracia total, así no 
puede prepararse para la victoria sobre la burguesía un proletariado que no libre 
una lucha revolucionaria general y consecuente por la democracia.  



No menos erróneo sería eliminar uno de los puntos del programa democrático, por 
ejemplo, el derecho de las naciones a su autodeterminación, fundándose en que es 
aparentemente "irrealizable" o "ilusorio" bajo el imperialismo. La afirmación de que 
el derecho de las naciones a la autodeterminación es irrealizable dentro de los 
límites del capitalismo puede interpretarse en un sentido absoluto, económico, o en 
un sentido condicional, político.  

En el primer caso, esta afirmación es radicalmente errónea desde el punto de vista 
teórico. En primer lugar, en este sentido son irrealizables, bajo el capitalismo, por 
ejemplo, la moneda-trabajo o la supresión de las crisis, etc. Pero es en todo sentido 
inexacto que la autodeterminación de las naciones sea igualmente irrealizable. En 
segundo lugar, el solo ejemplo de haberse separado Noruega de Suecia en 1905 
basta para refutar la "irrealizabilidad" en ese sentido. En tercer lugar, sería ridículo 
negar que con una pequeña modificación en las relaciones mutuas, políticas y 
estratégicas, entre Alemania e Inglaterra, por ejemplo, hoy o mañana podría ser 
perfectamente "realizable" la formación de un nuevo Estado polaco, hindú, etc. En 
cuarto lugar, el capital financiero, en su tendencia a la expansión, puede 
"libremente" comprar y sobornar al más libre gobierno democrático y republicano, y 
a los funcionarios electos de cualquier país, aunque fuera "independiente". El 
dominio del capital financiero, lo mismo que del capital en general, no puede ser 
eliminado con ninguna trasformación en la esfera de la democracia política, y la 
autodeterminación pertenece entera y exclusivamente a esta esfera. Pero el 
dominio del capital financiero no destruye en absoluto la significación de la 
democracia política como la forma más libre, más amplia y más clara de la opresión 
clasista y de la lucha de clases. Por lo tanto, toda argumentación sobre lo 
"irrealizable", en el sentido económico, de una de las reivindicaciones de la 
democracia política bajo el capitalismo, no es más que una definición teóricamente 
inexacta de las relaciones generales y básicas entre el capitalismo y la democracia 
política en general.  

En el segundo caso, esta afirmación es incompleta e inexacta. Pues no sólo el 
derecho de las naciones a la autodeterminación, sino todas las reivindicaciones 
fundamentales de la democracia política son "realizables" bajo el imperialismo sólo 
en forma incompleta, deformada y como rara excepción (por ejemplo, cuando 
Noruega se separó de Suecia en 1905). La reivindicación de inmediata liberación de 
las colonias, que formulan todos los socialdemócratas revolucionarios, es también 
"irrealizable" bajo el capitalismo sin una serie de revoluciones. Pero lo que se infiere 
de ello no es en modo alguno la renuncia de la socialdemocracia a la lucha 
inmediata y decidida por todas estas reivindicaciones -tal renuncia hubiera sido sólo 
ventajosa para la burguesía y la reacción-, sino justamente lo contrario, la 
necesidad de formular y poner en práctica estas demandas, no a la manera 
reformista, sino al modo revolucionario; no dejarse constreñir por los marcos de la 
legalidad burguesa, sino romperlos; no sentirse satisfechos con las intervenciones 
parlamentarias y las protestas verbales, sino atraer a las masas a la lucha activa, 
ampliando y avivando la lucha por toda demanda democrática fundamental, hasta 
el directo ataque del proletariado contra la burguesía, es decir, hasta la revolución 
socialista que expropia a la burguesía. La revolución socialista puede estallar, no 
solamente a raíz de una gran huelga, o una manifestación callejera, o un motín de 
hambrientos, o una insurrección militar, o un levantamiento colonial, sino también 
a consecuencia de cualquier crisis política, como por ejemplo el caso Dreyfus [1], o 
el incidente de Saverne [2], o de un referéndum con motivo de la separación de 
una nación oprimida, etc.  

El recrudecimiento de la opresión nacional bajo el imperialismo exige a la 
socialdemocracia, no que renuncie a la lucha -"utópica", al decir de la burguesía- 
por la libertad de separación de las naciones, sino, por el contrario, que utilice más 



intensamente los conflictos que surgen también en este terreno, como motivo para 
la acción de las masas y para los actos revolucionarios contra la burguesía.  

3.- El significado del derecho a la autodeterminación y su relación con la 
federación  

El derecho de las naciones a la autodeterminación significa exclusivamente su 
derecho a la independencia en el sentido político, el derecho a la libre separación 
política respecto de la nación que la oprime. En términos concretos, esta 
reivindicación de la democracia política significa una libertad total de propaganda 
por la separación, y la solución de ese problema mediante un referéndum en la 
nación que se separa. De modo que esta reivindicación no equivale en absoluto a la 
de separación, fragmentación y formación de pequeños Estados. Significa sólo una 
manifestación consecuente de lucha contra toda opresión nacional. Cuanto más 
próximo el régimen democrático de un Estado a la plena libertad de separación, 
tanto más infrecuentes y débiles serán en la práctica las tendencias a la separación, 
pues las ventajas de los Estados grandes son indudables, tanto desde el punto de 
vista del progreso económico como de los intereses de las masas, y además estas 
ventajas aumentan continuamente con el crecimiento del capitalismo. El 
reconocimiento de la autodeterminación no es equivalente al reconocimiento de la 
federación como principio. Se puede ser un decidido adversario de dicho principio y 
partidario del centralismo democrático, pero preferir la federación a la desigualdad 
nacional, como único camino hacia el centralismo democrático total. Precisamente 
desde este punto de vista, Marx, siendo centralista, prefería incluso la federación de 
Irlanda e Inglaterra, antes que la sumisión forzada de Irlanda a los ingleses. [3]  

El objetivo del socialismo no es sólo eliminar el fraccionamiento de la humanidad en 
pequeños Estados y todo aislamiento de las naciones, no es sólo el acercamiento 
mutuo de las naciones, sino también la fusión de éstas. Y para lograr esta finalidad 
debemos, por una parte, explicar a las masas la naturaleza reaccionaria de la idea 
de Renner y O. Bauer sobre la así llamada "autonomía cultural nacional" [4] y, por 
otra parte, exigir la liberación de las naciones oprimidas, no en difusas frases 
generales, no en declamaciones desprovistas de contenido, no "postergando" el 
problema hasta el socialismo, sino en un programa político formulado con claridad y 
precisión, que tenga en cuenta muy especialmente la hipocresía y cobardía de los 
socialistas en las naciones opresoras. Del mismo modo que la humanidad puede 
llegar a la supresión de clases sólo a través del período de transición de la dictadura 
de la clase oprimida, así también puede llegar a la inevitable fusión de las naciones 
sólo a través del período de transición de la total liberación de todas las naciones 
oprimidas, es decir, de su libertad de separación.  

4.- El enfoque revolucionario del proletariado frente al problema de la 
autodeterminación de las naciones  

No sólo la reivindicación de la autodeterminación de las naciones, sino todos los 
puntos de nuestro programa mínimo democrático fueron planteados anteriormente, 
ya en los siglos XVII y XVIII, por la pequeña burguesía. Y hasta estos momentos, la 
pequeña burguesía sigue planteándolos todos, en forma utópica, sin advertir la 
lucha de clases, sin ver que esta lucha se aviva bajo la democracia, y creyendo en 
el capitalismo "pacífico". Precisamente así es la utopía de una pacífica unión de 
naciones equiparadas en derechos bajo el imperialismo, utopía que engaña al 
pueblo y que los kautskianos defienden. En oposición a esta utopía pequeño 
burguesa, oportunista, el programa de la socialdemocracia debe postular la división 
de las naciones en opresoras y oprimidas, como un hecho esencial, fundamental e 
inevitable bajo el imperialismo.  



El proletariado de las naciones opresoras no puede limitarse a pronunciar frases 
generales, estereotipadas, contra las anexiones y por la igualdad de derechos de 
las naciones en general, frases que cualquier burgués pacifista repite. El 
proletariado no puede silenciar el problema, particularmente "desagradable" para la 
burguesía imperialista, relativo a las fronteras de un Estado basado en la opresión 
nacional. El proletariado no puede dejar de luchar contra el mantenimiento por la 
fuerza de las naciones oprimidas dentro de las fronteras de un Estado determinado, 
y eso equivale justamente a luchar por el derecho a la autodeterminación. Debe 
exigir la libertad de separación política de las colonias y naciones que "su" nación 
oprime. En caso contrario, el internacionalismo del proletariado sería vacío y de 
palabra; ni la confianza, ni la solidaridad de clase entre los obreros de la nación 
oprimida y la opresora serían posibles; quedaría sin desenmascarar la hipocresía de 
los defensores reformistas y kautskianos de la autodeterminación, quienes nada 
dicen de las naciones que "su propia" nación oprime y retiene por la fuerza en "su 
propio" Estado.  

Por otra parte, los socialistas de las naciones oprimidas deben defender y poner en 
práctica con especial ahínco la unidad completa e incondicional, incluyendo en ello 
la unidad organizativa, de los obreros de la nación oprimida con los de la nación 
opresora. Sin eso no es posible defender la política independiente del proletariado y 
su solidaridad de clase con el proletariado de otros países, en vista de todos los 
engaños, traiciones y fraudes de la burguesía. Pues la burguesía de las naciones 
oprimidas siempre trasforma las consignas de liberación nacional en engaño a los 
obreros: en la política interna utiliza estas consignas para los acuerdos 
reaccionarios con la burguesía de las naciones dominadoras (por ejemplo, los 
polacos de Austria y Rusia, que entran en componendas con la reacción para 
oprimir a los judíos y ucranianos); en política exterior, trata de concertar 
negociaciones con una de las potencias imperialistas rivales, para realizar sus fines 
de rapiña (la política de los pequeños países de los Balcanes, etc.).  

La circunstancia de que la lucha por la libertad nacional contra una potencia 
imperialista pueda ser aprovechada, en determinadas condiciones, por otra "gran" 
potencia en beneficio de sus finalidades, igualmente imperialistas, no puede obligar 
a la socialdemocracia a renunciar al reconocimiento del derecho de las naciones a la 
autodeterminación, así como tampoco los múltiples casos en que la burguesía 
utiliza las consignas republicanas con fines de engaño político y rapiña financiera, 
como por ejemplo en los países románicos, pueden obligar a los socialdemócratas a 
renunciar a su republicanismo.( No es necesario decir que sería completamente 
ridículo rechazar el derecho a la autodeterminación a causa de que del mismo 
dimana, al parecer, "la defensa de la patria". Con igual razón -o sea, con igual falta 
de seriedad -se remiten los socialchovinistas en 1914-1916 a cualquier 
reivindicación de la democracia (por ejemplo, su republicanismo) y a cualquier 
fórmula de lucha contra la opresión nacional, para justificar "la defensa de la 
patria". El marxismo deduce la aceptación de la defensa de la patria en las guerras, 
por ejemplo, en las de la Gran Revolución Francesa, o en las guerras de Garibaldi 
en Europa, y también la negación de la defensa de la patria en la guerra 
imperialista de 1914-1916, del análisis de las concretas particularidades históricas 
de cada guerra, y de ningún modo de algún "principio general", o de un punto 
cualquiera del programa).  
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