Carta Semanal
de el Comitè Central de el POSI
Nº 867 - Del 27 a l´03 de gener de 2022

COMPRA, LEE, DIFUNDE

La Verdad nº 109
(octubre de 2021)
“Se cierra un periodo, se
abre uno nuevo...”
Dossier:
Transición ecológica y
economía «verde»...

Publicado por Información Obrera - reserva tu ejemplar

A trenta anys de la dissolució de la URSS

Ni fracàs ni fi de cicle: aportacions de l’experiència soviètica
per a la lluita de la classe treballadora avui
[Versió resumida, el text complet es
troba a www.posicuarta.org]

D

esprés de l’enderrocament del mur de
Berlín el novembre de 1989, el 26 de
desembre de 1991 es dissol l’URSS, creada el 30 de desembre de 1922, després del
triomf de la revolució el 1917. Per a la classe capitalista això és motiu de rebombori
perquè desapareix així l’Estat obrer referent
per a la classe obrera a escala mundial, encara que era molt diferent del que inicialment s’havia constituït. Per contra, des de la
perspectiva de la majoria de la població, que
és la classe treballadora, l’experiència soviètica aporta ensenyaments tan importants
com que només a partir de la liquidació de
la base material de l’opressió, la propietat
privada dels grans mitjans de producció, es
va fer possible resoldre de manera immediata qüestions tan decisives com la pau o el
repartiment de la terra, així com encaminar
una autèntica transició socialista,
Aleshores era el capitalisme qui havia
provocat la guerra, com avui provoca una sistematització cada vegada més gran de forces
productives (crisi, saqueig de recursos naturals i, sobretot, desvalorització de la força de
treball). No es pot entendre la pandèmia i el
seu ús per imposar més regressió econòmica
i política sense partir de la crisi del capitalisme i les polítiques que l’acompanyen inevitablement (desmantellament dels sistemes
públics de salut o la investigació farmacèutica regida pel guany).

L’Estat que emana de la Revolució i les
fites que fa possible

Cap Estat burgès no pot resoldre els problemes de la majoria, perquè procedeixen de la
dominació burgesa, la base material de la qual,
l’explotació, ha de augmentar necessàriament
per contrarestar -finalment de manera infructuosa- les contradiccions creixents de l’acumulació capitalista. Es verifica amb cada govern
que se subordina a les exigències del capital i
les seves institucions (en particular FMI i
OTAN, dels quals la UE és simple apèndix),
que el fa actuar contra els interessos de la classe treballadora. Fer-ho a favor seu implicaria
situar-se en una posició de ruptura, perquè les
legítimes aspiracions de la majoria són incompatibles amb les exigències del capital.

El triomf de la Revolució russa significa la
dissolució del vell Estat subordinat a l’imperialisme de les potències dominants i la constitució d’un nou Estat, que expressa la liquidació de la dominació de les classes explotadores,
la base material de les quals ha desaparegut
amb l’expropiació dels grans mitjans de producció. A més, els Estats burgesos es recolzen
també en altres organitzacions reaccionàries
com les religions (a Rússia era la ingerència
de l’Església ortodoxa i aquí avui la de l’Església catòlica).
Gràcies a l’Estat obrer es fan possibles
mesures com les que es prenen les primeres
vint-i-quatre hores, el decret de la pau i el de
la terra. Després, la Declaració de Drets dels
Pobles de Rússia que inclou el dret d’autodeterminació. Encara el 1917, en els dos primers
mesos, decrets econòmics (control obrer de la
producció, contra l’especulació i els especuladors, de nacionalització dels bancs i la cancel·lació de préstecs estatals, supressió de les
herències, de durada del treball, del límit edat
i el treball de les dones i de la nacionalització
del comerç exterior); de defensa de la revolució
i de l’internacionalisme (formació de l’Exèrcit
Roig d’Obrers i Camperols, de la milícia obrera i de suport material a la revolució mundial);
democràtics, igualitaris (dret de revocació, de
la premsa, de l’educació popular i de l’eradicació de l’analfabetisme, del matrimoni civil i
el divorci, de l’abolició de les categories i els
graus civils, de la llibertat de consciència i la
separació de les Esglésies de l’Estat). Un llistat
impactant, sobretot quan avui la major part del
contingut continua insatisfet.

La degeneració burocràtica no era
inevitable

Encara que la presa del poder no completa el
pas a una societat comunista, sí que és una
palanca per a la transició socialista cap a ella.
Però Rússia era una economia endarrerida,
dependent i devastada per la guerra que, a més
a més, pateix l’agressió exterior i queda aïllada
després de les derrotes de les revolucions a
Alemanya, la Xina i altres països. Això dificulta la superació de la misèria, al que s’afegeixen
altres obstacles polítics i culturals, de manera
que, finalment, acaba produint-se la burocratització del risc de la qual ja havien alertat
Lenin i Trotski:
Quan una alcova individual, una alimenta-

ció suficient, un vestit adequat encara no són
accessibles més que a una petita minoria, milions de buròcrates, grans o petits, intenten
aprofitar-se del poder per assegurar el seu propi benestar. Per això l’immens egoisme
d’aquesta capa social, la seva forta cohesió, la
por al descontentament de les masses, la seva
obstinació sense límits en la repressió de tota
crítica i, per fi, la seva adoració hipòcritament
religiosa al “cap” que encarna i defensa els
privilegis i el poder dels nous amos (Trotsky,
La revolució traïda).
El 1924 Bukharin encunyava l’expressió
“socialisme en un sol país”, que el 1925 feia
seva Stalin. És la negació de la noció de revolució permanent que abans de Trotski el 1904
i de Lenin el 1905 ja havien formulat Marx i
Engels des del 1845. És la negació del marxisme i per tant del bolxevisme. Amb aquest mantra es revesteix l’eliminació de tota escletxa
democràtica (el 1927 s’expulsa a l’oposició
d’esquerra i el 1929 a l’oposició de dreta), liquidant així el centralisme democràtic (plena
llibertat d’acció sota la premissa de plena llibertat de discussió) . Això se segella amb els
fal·laços i sinistres Processos de Moscou als
anys trenta, contra la vella guàrdia bolxevic i
també contra una part de la pròpia burocràcia.
Però la burocratització no era inevitable.
No hi havia cap llei social que ho determinés,
es va deure a les circumstàncies específiques
de l’URSS: endarreriment econòmic, polític i
cultural juntament amb altres aspectes. Es consolida així una capa amb interessos propis, que
domina mitjançant el terror. És la burocràcia,
contradictòria perquè els seus privilegis procedeixen del desenvolupament que fa possible la
revolució, de manera que haurien de protegir-la, però l’única manera de fer-ho efectivament seria mitjançant la seva extensió internacional, cosa que suposaria l’onada que escombraria la pròpia burocràcia. És la base material
de la burocràcia, els seus interessos particulars,
la que inevitablement la converteix en contrarevolucionària, com es va verificant ja a la
Revolució xinesa el 1925-27 i plenament a
l’espanyola el 1934 i el 1936-37.
Però el seu caràcter contrarevolucionari
assenyala els seus límits, que condueixen al
dilema que Trockij formula el 1936, a La
revolució traïda, “devorarà el buròcrata a
l’Estat obrer, o la classe obrera el netejarà
de buròcrates?”. I, per tant, la necessitat de
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la IV Internacional que es constitueix el
1938, davant la fallida de la III Internacional,
que Stalin dissol el 1943, en reverència a les
potències imperialistes amb les quals s’afanya a repartir-se el petroli persa a la
Conferència de Teheran. Ja el 1936 responia
així en una entrevista:
Periodista: “La seva declaració significa
que la Unió Soviètica ha abandonat fins a cert
punt els seus plans i intencions de dur a terme
la revolució mundial?”.
Stalin: “Nosaltres mai no vam tenir
aquests plans i intencions (…) Això és el fruit
d’un malentès”.

Què ens ensenya l’experiència
soviètica

L’URSS que la burocràcia estalinista dissol el
1991 és un Estat obrer, sí, però enormement
degenerat. No el creat sota el lideratge de
Lenin, Trotski i altres, sinó la seva negació.
Però això no vol dir que l’experiència soviètica completa no aporti ensenyaments.
Cap il·lusió pot dipositar-se a resoldre
els problemes als Estats burgesos, de manera que la perspectiva socialista no és desig
sinó necessitat. L’experiència soviètica ofereix una lliçó gran sobre la presa del poder
i la conformació d’un Estat obrer; també del
paper insubstituïble del partit revolucionari,

basat en el centralisme democràtic. No aporta una “recepta universal”, sí lliçons que
sempre han d’adaptar-se a les circumstàncies particulars de cada cas. Tampoc no hi
ha una recepta sobre com conduir l’Estat
obrer una vegada creat.
Com que sí que es pot aprendre d’aquesta
experiència i molt, queden delatats els qui pretenen que s’oblidi, qualificant-la de fracàs –
obertament o dissimulant amb la fórmula de
“fi de cicle”-. Si va fracassar és perquè hauria
pogut triomfar, però aleshores, quin hauria
pogut ser aquest triomf? La culminació de la
transició socialista allà, aconseguint-se només
en aquest país el comunisme? Si hi ha una
economia mundial! Final d’un cicle? Com si
la lluita de classes admetés treves!

“Lenin, Trotski i els seus amics van ser
els primers (…) poden clamar (…) Jo
goso!”

Avui, davant de la propaganda que pretén sepultar l’experiència revolucionària
com a referent, diem amb Rosa Luxemburg:
(...) en el moment actual, quan ens esperen lluites decisives a tot el món, la qüestió del socialisme va ser i continua sent el
problema més candent de lèpoca. No es
tracta de tal qüestió tàctica secundària, sinó
de la capacitat d’acció del proletariat, de la

seva força per actuar, de la voluntat de
prendre el poder del socialisme com a tal.
En això, Lenin, Trotski i els seus amics van
ser els primers, els que van anar al capdavant com a exemple per al proletariat mundial; són encara els únics, fins ara, que
poden clamar amb Hutten “Jo vaig gosar!”
Això és l’essencial i durable en la política
bolxevic. En aquest sentit, és l’immortal
guardó històric d’haver encapçalat el proletariat internacional en la conquesta del
poder polític i la ubicació pràctica del problema de la realització del socialisme,
d’haver fet un gran pas endavant en la pugna mundial entre el capital i el treball. A
Rússia només es podia plantejar el problema. No es podia resoldre. I en aquest sentit,
el futur a tot arreu pertany al “bolxevisme”.
(...)
Toca, al dia a dia, lluitar per les reivindicacions immediates: contra els acomiadaments i la precarietat, pel poder de compra,
la defensa del sistema públic de pensions,
l’ensenyament i la sanitat, etc. Però la lluita
no s’esgota en això, segueix i s’organitza la
classe, en el camí cap a l’única alternativa, el
socialisme, per al qual experiència soviètica
segueix sent un referent incomparable, un
patrimoni de la humanitat, al voltant del qual
van produir grans avenços a escala mundial.
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