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Biden i Putin: discursos simètrics
El passat dia 21, el president dels EUA, 

Joe Biden, pronunciava un discurs a 
Varsòvia. L’endemà, davant la Duma (par-
lament de la Federació Russa), Vladimir 
Putin exposava el seu discurs de l’estat de 
la nació.  Es pot dir que tots dos discursos 
són simètrics: tant els EUA com Rússia de-
claren la seva decisió de prosseguir la gue-
rra d’Ucraïna “fins a la victòria final”. És a 
dir, fins a la destrucció completa d’Ucraïna.  
Tot això al cost de gairebé mil morts diaris, 
de la destrucció de la indústria europea i de 
l’empobriment de la classe treballadora de 
tot Europa.

Biden -que el dia anterior va fer una visita 
sorpresa a Kiev, on va prometre al president 
ucraïnès, Vladimir Zelensky, més suport-, deia 
a Varsòvia que “Quan Rússia va envair Ucraïna, 
no era només una prova per a Ucraïna, sinó per 
a tothom. També era una prova per a Europa, 
per als Estats Units. Per a l’ OTAN. Per a totes 
les democràcies”.  I presumeix de la unitat 
aconseguida (és a dir, de la submissió de tots 
els membres de l’OTAN als interessos dels 
EUA): “No hi ha d’haver cap dubte: el nostre 
suport a Ucraïna serà inquebrantable. L’OTAN 
no es dividirà i no ens cansarem (...)  Ucraïna 
es segueix defensant contra l’assalt rus. I no-
saltres continuarem ajudant-los quan hi hagi 
dies amargs i difícils. Però Ucraïna continuarà 
lluitant. EUA i els nostres aliats seguirem aju-
dant Ucraïna a autodefensar-se”.  I Putin res-
pon: “Vull repetir això: van ser ells qui van 
desencadenar la guerra, i nosaltres fem servir 
la força i la fem servir per aturar-la”.

Cadascun d’ells parla de les amenaces que 
suposa l’altre: Per a Biden, hi ha “una brutali-
tat extraordinària de les forces i de l’exèrcit rus. 
Han comès atrocitats, crims contra la 
Humanitat, sense vergonya. Han atacat civils 
amb mort, amb destrucció. Han utilitzat la vio-
lació com a arma de guerra. Han atacat els nens 
ucraïnesos i continuen atacant Ucraïna. 
Hospitals, orfenats, estacions de tren... ningú 
pot mirar cap a un altre costat davant les atro-
citats que Rússia està cometent contra els ciu-
tadans ucraïnesos”.  Per a Putin, “és ben cone-
gut per tots: cap país al món té tal quantitat de 
bases militars a l’estranger com els Estats Units 
d’Amèrica. N’hi ha, vull emfatitzar això, cents 
de bases a tot el món, tot el planeta està ple 
d’escombraries, només necessites mirar el ma-
pa (...)  Segons els mateixos experts estatuni-
dencs, arran de les guerres (...) que Estats Units 

va desatendre després del 2001, gairebé 900 
mil persones van morir, més de 38 milions es 
van convertir en refugiats.

Tots dos presidents, embarcats en una es-
calada militar que no sembla tenir fi, amenacen 
al contrari. Biden deia “que no hi hagi cap 
dubte: el compromís d’EUA amb l’aliança de 
l’OTAN i amb l’article 5 és una cosa tan sòlida 
com una roca. Tots els membres de l’aliança 
ho saben, i Rússia també ho sap: un atac con-
tra un de nosaltres, és un atac contra tots. És 
un jurament sagrat. Un jurament sagrat per 
defensar cada centímetre del territori de 
l’OTAN”.  I Putin assenyalava que “les elits 
d’Occident no oculten el seu objectiu: infligir, 
com diuen, aquest és un discurs directe, «la 
derrota estratègica de Rússia». Què signifi-
ca? Per a nosaltres, què és? Això significa 
acabar amb nosaltres d’una vegada per totes, 
és a dir, pretenen traslladar un conflicte local 
a una fase de confrontació global. Així ente-
nem tot això i reaccionarem en conseqüència, 
perquè en aquest cas estem parlant de l’exis-
tència del nostre país”.

Biden presumeix d’haver eliminat el com-
petidor rus en la lluita per fer-se amb el mercat 
del gas, dient que Putin “creia que podia utilit-
zar l’energia com una arma. Doncs al contrari: 
estem treballant junts per ser independents. 
Perquè Europa sigui independent dels combus-
tibles fòssils de Rússia”. I, assenyalem nosal-
tres, perquè pagui el doble pel gas liquat extret 
als EUA per mitjà de fracking i transportat a 
Europa en vaixells que alliberen milers de to-
nes de CO2.  I Putin respon explicant que 
l’economia russa ha sobreviscut al boicot i les 
sancions, ha buscat nous mercats i es proposa 
noves inversions. 

Biden acusa Rússia d’atrocitats, i denuncia 
la “brutalitat extraordinària de les forces i de 
l’exèrcit rus”.  I Putin contraataca explicant que 
“entre les Forces Armades d’Ucraïna i la 
Guàrdia Nacional d’Ucraïna són especialment 
populars els galons de Das Reich, «Dead 
Head», «Galitzia» i altres unitats de les SS, que 
també tenen sang a les mans fins al colze. Les 
marques d’identificació de la Wehrmacht de 
l’Alemanya nazi s’apliquen als vehicles blin-
dats ucraïnesos”.

Finalment, tots dos recorren a la religió per 
justificar la seva escalada militar. Biden diu 
“que déu us beneeixi a tots. Que déu protegeixi 
les nostres tropes i que déu beneeixi els herois 
d’Ucraïna i tots aquells que defensen la lliber-

tat al món”.  Putin no es queda enrere en la 
seva referència a la religió: “no deixen d’atacar 
la nostra cultura, l’Església Ortodoxa Russa i 
altres organitzacions religioses tradicionals del 
nostre país. Ara, allà, al front, lluiten comba-
tents de totes les regions i resen en idiomes 
diferents, però tots estan units pel desig de 
guanyar per la pàtria”.

Ni el representant dels interessos de Wall 
Street ni el defensor dels interessos dels oligar-
ques russos van a cessar en l’escalada militar 
del conflicte que mantenen, el motiu del qual 
no és altre que el control del mercat de les 
matèries primeres. No els va aturar la destruc-
ció d’Ucraïna, la mort de milers de joves russos 
i ucraïnesos i la ruïna creixent d’Europa. 
Només els pobles, amb la seva mobilització, 
poden aturar la guerra. Com el 1914-18. I com 
llavors, hi ha gent que es reclama de l’esquerra, 
però que es posa del costat del militarisme dels 
seus governs.

Desconcert total en algunes 
organitzacions de l’esquerra

En particular entre les seccions europees de 
l’antic Secretariat Unificat (SU) de Mandel, 
Krivine, Besancenot: La majoria han pres 
una posició de suport de fet a l’OTAN, arri-
bant a mobilitzar-se perquè hi hagi més en-
viaments d’armes a Ucraïna.  El que els 
col·loca, de fet, al costat dels governs del 
seus respectius països. 

Hi ha una pregunta elemental que exigeix 
una resposta: Com es pot un anomenar revo-
lucionari o ecologista i donar suport a la polí-
tica de guerra que destrueix les principals for-
ces productives: l’home i la natura.

Vegeu, per exemple, un full del “Comitè 
francès de la Xarxa Europea de Solidaritat amb 
Ucraïna” que crida a mobilitzacions “a tot 
França”, per  “afirmar el nostre suport a 
Ucraïna i la nostra oposició a Putin i la seva 
guerra criminal”. Entre els signants d’aquest 
text, ATTAC França, la FSU, Solidaires i 
l’NPA, organització dels partidaris a França del 
SU, així com l’òrgan de premsa del SU, 
Inprecor.  Formen part d’aquesta “xarxa euro-
pea” diverses de les seccions europees del SU, 
tot i que no la secció espanyola, Anticapitalistes, 
que manté diferents posicions sobre la guerra 
d’Ucraïna segons les regions. 

Segons aquest full, “L’únic camí cap a la 
pau és el suport als ucraïnesos”, i “La via de 
la pau passa, per tant, pel suport a la resistència 
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Els nostres 
compromisos...

ucraïnesa armada i no armada ¡Sí, armada 
també!” . Aquest suport inclou l’entrega d’ar-
mes a Ucraïna: “exigim a França que, en lloc 
de vendre armes a les dictadures ajudi serio-
sament a la resistència ucraïnesa, sense fer 
pujar les despeses militars”. D’aquesta mane-
ra, els autors del full se situen en el mateix 
camp que Macron, Biden, i l’OTAN, per l’en-
trega d’armes a Ucraïna. 

En aquest full, ni una sola referència a 
l’OTAN i al seu paper en la guerra. Per als que 
la difonen, l’OTAN, en el fons, ha d’estar en 
el “costat bo”, en el dels que subministren ar-
mes al govern d’Ucraïna. 

Tot això pretenen presentar-ho amb un to 
“progressista” i “solidari”, tot i que ¡ai! uni-
lateral. Així, proclamen el seu “suport als 
homes i dones que desobeeixen a Rússia”, 
així com el seu “suport al poble bielorús opri-
mit i als seus sindicalistes independents”. 
Però, és clar, sense ni una sola menció a la 
prohibició de vagues i mobilitzacions sindi-
cals a Ucraïna, ni a les infames lleis laborals 
de Zelensky, que permeten a les empreses 
incomplir els convenis col·lectius o no pagar 
els salaris als seus treballadors, i que eliminen 
els convenis col·lectius a tota empresa amb 
menys de 250 treballadors.  

Més de la meitat de la fulla és un al·legat 
contra la crida internacional contra la guerra i 
contra altres crides com la dels estibadors de 

Gènova o Sara Wagenknecht, que demanen un 
alto el foc immediat. Així podem llegir en 
aquest full que “En el primer aniversari de la 
invasió d’Ucraïna apareixen crides que diuen 
‘Alto a la guerra, alto el fuego inmediato, so-
lución diplomática’. ¿Alt a la guerra? Sí, si 
Rússia para, no hi haurà més guerra. Si Ucraïna 
per, no hi haurà més Ucraïna i probablement 
hi haurà més guerres”.

I afegeixen: “Alto el foc immediat? Això 
vol dir que les zones ocupades segueixin així, 
així com la guerra amb: terror, deportació de 
poblacions, violacions, segrest de nens”. És 
clar, que continuar la guerra, com assenyala la 
crida de Sara Wagenknecht, suposa que “cada 
dia costi 1000 vides suplementàries i ens acos-
ta a una tercera guerra mundial”.

Assenyala el text que “la veritable via 
de la pau, és la retirada de les tropes russes 
de tota Ucraïna”, i que “si Putin guanya, 
no hi haurà més Ucraïna”.  Exactament el 
mateix que ha dit Biden en el seu discurs 
de Varsòvia: “El president Putin va triar 
aquesta guerra i que podria posar-li fi fà-
cilment. Si Rússia deixés d’envair Ucraïna 
posaria fi a la guerra, però si Ucraïna 
deixés de defensar-se significaria la fi 
d’Ucraïna”.

Siguin quines siguin les diferències que 
vam tenir amb ells en el passat, hem de ma-
lament constatar que avui han fet un pas 

qualitatiu, situ en el terreny de Biden, 
Macron i l’OTAN.

Alt el foc immediat!
Les manifestacions d’aquest cap de setmana 
a tot Europa mostren que el vent està can-
viant. Cal destacar, en especial, les massives  
manifestacions a Alemanya des dels més de 
5.000 a Berlín als gairebé 10.000 a Colònia, 
convocats pel Manifest per la pau de Sahra 
Wagenknecht i Alice Schwarcer (represen-
tant del tradicional moviment feminista).

Per amplis sectors de treballadors la 
prioritat és Alto a la guerra, cessi el foc. 
Aparen, també, posicions “intermèdies” que 
insisteixen en una “solució diplomàtica”.

En aquestes condicions, cal redoblar 
els esforços per donar a conèixer i alimen-
tar les mobilitzacions contra la guerra  al 
voltant del manifest que comparteixen 
avui milers de responsables i militants de 
quaranta països. Hem de transcendir una 
nova etapa en aquesta batalla, per ajudar 
que la mobilització popular contra la gue-
rra, contra la política de guerra de cada 
govern, imposi una solució de pau i fra-
ternitat entre els pobles.

I, repetim: 
“(...) La lluita contra la guerra és inseparable 
de la lluita contra la inflació, contra l’auste-
ritat,  per les reivindicacions.(...)”
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