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Presentació del número 112 de La Veritat 
X Congrés de la IV Internacional. S’obre la discussió

En el moment en què redactem aquesta 
carta, l’edició en espanyol del nº 112 de La 
Verdad està en impremta. Presentem dos dels 
seus articles amb la intenció d’animar a la seva 
lectura.

El primer d’ells, titulat «X Congrés de la 
IV Internacional. S’obre la discussió», es refe-
reix al contingut i la forma del pròxim congrés 
de la IV Internacional, que se celebrarà en «una 
situació nova, en ruptura radical amb els pas-
sats decennis. És el qüestionament del que va 
quedar establert el 1945».

Pel que fa al contingut, afirma: «la IV 
Internacional es va fundar amb el Programa de 
Transició, escrit el 1938.  [...]  sotmetem a la 
discussió de tots el Programa de Transició».  
Es tracta per tant d’un congrés obert: «obert 
als militants que no en són membres, obert a 
la discussió, obert a l’elaboració. Militants de 
la IV Internacional i els que tenen un altre ori-
gen polític i lluiten colze amb colze, junts hem 
de buscar en comú les respostes a aquesta no-
va situació».

Alguns dels nombrosos  aspectes que s’hi 
aborden són:

«Les forces productives de la humanitat 
han deixat de créixer.  [...]

»La crisi de la humanitat és la crisi de la 
direcció revolucionària.  [...]

»El Programa de Transició insisteix en la 
necessària independència de classe. En les con-
dicions assenyalades davant els governs, en 
nom de la defensa d’Ucraïna o amb qualsevol 
altre pretext, intenten imposar una “unió sagra-
da” en la qual cal renunciar a les reivindica-
cions per acompanyar les “reformes”».

Es tracta doncs d’«elaborar les noves res-
postes que exigeix aquesta nova situació».

I això es fa obrint el debat a través de 10 
preguntes/respostes preparades a l’efecte. 
Citem extractes de les primeres respostes a 
algunes de les qüestions plantejades:

«2/ ¿Qui és exactament Putin i per què va 
decidir envair Ucraïna? »

Oficial del KGB i president de la Federació 
de Rússia des de desembre de 1999.

«El clan Putin i els oligarques controlen els 
sectors decisius de l’economia, com el petroli 
i el gas, que els reporten sumes considerables. 
No tenen cap interès a obrir el capital d’aques-
tes grans empreses [...].

» Putin és responsable de l’agressió crimi-
nal contra Ucraïna, però Estats Units amb 
l’OTAN són també responsables d’aquest sag-
nant conflicte.  [...]  Els interessos d’aquesta 
guerra són davant de tot polítics: afirmació del 
domini estatunidenc, amb conseqüències 
econòmiques [...] .

»3/ Qui és exactament Zelenski, a qui re-
presenta en realitat? ¿Per què Estats Units l’ar-
men, l’animen i el recolzen tant? 

»Zelenski és el producte de la corrupció en 
col·laboració amb els oligarques [...].  El 19 de 
març [del 2022] es van prohibir onze partits. 
El 2022, Zelenski escombra els drets de la clas-
se obrera ucraïnesa amb dues lleis. La llei 
2136, “llei sobre relacions laborals en condi-
cions de guerra” [i] la llei 5371[...] .

» El maig del 2019, va posar fi a una mo-
ratòria que congelava la privatització de les 
terres agrícoles i va llançar un programa de 
privatització massiva del sòl de quaranta mi-
lions d’hectàrees [...].

»Lluny de defensar la sobirania d’Ucraïna, 
el règim de Zelenski entrega el seu país a la 
penetració del capital financer, en particular 
estatunidenc.  [...]

»7/ [...]  ¿No són ja els pobles, els treba-
lladors les seves principals víctimes?  [...]

»A finals de l’any 2022 calia lamentar 
100 000 morts en tots dos bàndols, a Ucraïna 
i a Rússia [...].

»La guerra i les sancions precipiten 
Europa en una crisi sense precedents [...] , 
l’OIT denuncia “un descens brutal dels sa-
laris reals” [...].

»L’austeritat” és la línia mestra dels 
Governs europeus quan es tracta de salaris i 
serveis públics, però no quan es tracta d’arma-
ment.  [...]

»8/ En totes les guerres, els Governs 
bel·ligerants criden a la unió nacional per 
defensar la pàtria, ¿succeeix també en aques-
ta ocasió?  [...]

»És més fàcil per a un Govern burgès 
cridar a la unió nacional per defensar la pà-
tria que cridar aquesta mateixa unió nacional 
per accelerar la destrucció del país i l’abdi-
cació de la seva sobirania, en benefici exclu-
siu del capital estatunidenc.  

Això porta amb si tensions a tots els paï-
sos, [...].

»La crida “Alt a la guerra!”, [pretén] re-
forçar els vincles organitzats de lluita amb els 
signants, ajuda que el moviment obrer torni a 
situar-se en un eix independent.  [...]

»Tots els països [...]  estan sacsejats per 
moviments de vaga, sovint pels salaris. De ve-
gades s’organitzen amb els sindicats, de vega-
des els desborden [...].

»10/ La voluntat expressa de tots els 
Governs europeus d’augmentar considerable-
ment els pressupostos d’armament alhora que 
retallen pressupostos socials, és només per la 
guerra exterior? 

»L’objectiu de l’austeritat” i de les retalla-
des de pressupostos socials és ajudar a imposar 
totes les contrareformes [una] “economia de 
guerra” [...], no és la fi de l’abundància per a 
les indústries d’armament o les empreses que 
cotitzen en els índexs selectius de les borses, 
però ho ha de ser per a la majoria de la pobla-
ció:  això és l’economia de guerra.

El segon, de Xabier Arrizabalo, titulat «La 
inflació disparada, reflex de la dislocació ca-
pitalista, un atac frontal a la classe treballa-
dora», part del ràpid augment dels preus, que 
l’economia burgesa, interessadament, analit-
za molt superficialment, i del seu impacte 
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preus és consubstancial a les economies capi-
talistes, perquè estan presidides per dos con-
flictes irresolubles -tot i que de diferent impor-
tància-. En primer lloc, i sobretot, la lluita 
entre la classe capitalista i la classe treballado-
ra per l’apropiació del valor nou produït en 
cada període (el PIB), que aporta el treball viu 
durant la jornada laboral. Només una part d’ell 
se li remunera als treballadors, els qui el pro-
dueixen. És el salari, que depèn del valor de la 
força de treball (és a dir, del valor de les mer-
caderies amb la compra i consum de les quals 
es reprodueix la força de treball -la capacitat 
de produir de la classe treballadora-). L’altra 
part queda impagada, perquè és la prolongació 
de la jornada més enllà del valor de la força 
de treball, del valor de la qual s’apropia la 
classe capitalista; aquest valor extra, aquesta 
plusvàlua és el fet que constitueix l’ essència 
de l’ explotació.  [...]

»Pero la masa total de plusvalía […] es 
reparteix en guanys individuals de cada capi-
tal. Aquest repartiment es fa al mercat, a través 
de la pugna competitiva entre els capitals. 
[Però el mercat mundial] és massa petit per 
poder absorbir les necessitats de valorització 
de tots els capitals. De manera que la pugna 
competitiva, que porta a la guerra comercial, 
espolsa la inflació, que serveix també per re-
duir el salari real. I aquesta pugna s’exacerba 
fins al punt de desembocar en les guerres prò-
piament dites.

»A partir d’aquestes premisses Marx con-
clou la seva anàlisi formulant la llei del des-
cens tendencial de la taxa de guany, en la qual 
rau el caràcter no només contradictori, sinó 
creixentment contradictori del capitalisme, de 
“fugida cap endavant”, ja tan desaforada que 
la destrucció de forces productives se sistema-
titza cada vegada més. En aquest marc és en 
el qual s’ enquadra la situació actual de crisi i 
el fenomen específic de la inflació.

»Els preus no es determinen “tècnica-
ment”, sinó “socialment”. Els preus són l’ex-
pressió monetària del valor (el temps de treba-
ll que es requereix per produir una mercaderia 
en una determinada societat) i [això] significa 
que els preus es determinen conflictivament», 
a través de la lluita de classes.

Per comprendre millor el rerefons de la 
inflació, es planteja la qüestió en sentit invers: 
per què amb el mateix salari es pot comprar 
cada vegada menys aliments, roba, calçat, etc.?

«La moneda és, en origen, una mercaderia 
que, per ser-ho, té valor [...], es pot comparar 
amb altres mercaderies [...] . No és el cas dels 
bitllets actuals, que només són una represen-
tació de la veritable moneda, que és el valor 
de l’economia de la qual la moneda és la seva 
divisa, la seva representació en poder de com-
pra.  [...]

»La inflació generalitzada és expressió 
d’una pugna competitiva que impedeix l’esta-
bilitat del mercat mundial. Però també «un 
atac al mitjà de vida de la classe treballadora, 
a les seves condicions de vida [...] .

»Però què passa amb el salari nominal que 
[...]  depèn de la lluita de la classe treballado-
ra [...] ?

»La posició de tota direcció d’una organit-
zació política o sindical que renuncia a, com 
a mínim, mantenir el poder de compra dels 
salaris és profundament reaccionària», cosa 
que planteja la falta de democràcia en les nos-
tres organitzacions.

«L’atac que suposa la reducció salarial, 
[...]  no és l’únic que pateix la classe treballa-
dora amb càrrec a la inflació.  [...]

»Els diferents corrents de l’economia bur-
gesa [...]  atribueixen la inflació a un excés de 
demanda de productes respecte a l’oferta dis-
ponible d’ells, les que la relacionen amb un 
augment de costos i les que ho fan a un excés 
de diners en l’economia.  [...]  que mai expli-
carien el rerefons més profund de la inflació.

»Cadascuna d’aquestes preteses explica-

cions de la inflació té una intencionalitat de 
fons, que coincideixen perfectament en el seu 
contingut classista, contra la classe treballado-
ra. En el cas de l’excés de demanda, la forma 
de combatre-la seria reduir aquesta demanda, 
cosa que en particular podria fer-se reduint els 
salaris. El mateix es planteja amb l’apel·lació 
a l’augment de costos, que es fan recaure en 
particular en els salaris [...] . Finalment, la pre-
tensió que el problema de la inflació obeeix a 
un excés de diners, d’oferta monetària, serveix 
per sostenir que la política necessària és el 
monetarisme, és a dir, una política monetaris-
ta recessiva.

»La gestió de la política monetària es fa 
fonamentalment a través dels bancs centrals. 
Per això no era un assumpte menor la imposi-
ció d’estatuts d’autonomia per a ells (respecte 
als Governs o als Parlaments). Es tractava de 
l’autonomia respecte a qualsevol instància de 
control més o menys democràtica que, en el 
cas de la UE s’imposa com a exigència a 
Maastricht [...]

»No obstant això, no hi ha autonomia res-
pecte als requeriments del capital financer [que 
vehiculitza l’FMI] ... que els bancs centrals, 
en particular la Reserva Federal estatunidenca 
i el BCE, executen immediatament.  [...]

»Davant de tot això, què pot fer la clas-
se treballadora? Només una cosa: lluitar 
incondicionalment per les seves legítimes 
aspiracions plasmades en reivindicacions 
guanyables. En particular, contra la inflació, 
tres mesures: indexació immediata de tots 
els salaris als preus; augment general dels 
salaris; control dels preus dels productes de 
primera necessitat.  [...]

I el camí per a això comença amb l’agru-
pament dels qui compartim la nostra condi-
ció d’explotats, defensant el salari, l’ocupa-
ció en condicions dignes, totes i cadascuna 
de les conquestes i democràtiques. Combat 
en el qual participa sense reserves la IV 
Internacional.
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