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El dia 24 de febrer de 2022 va iniciar-se la invasió russa a gran escala 
d’Ucraïna. Una vegada més a la història una pugna de poder entre impe-
ris es pagarà amb la sang dels proletaris i dels pobles. En aquest moment, 
com bé sabem, el proletariat revolucionari continua mancant de capacitat 
d’intervenció a l’escenari de la gran lluita de classes, i no diguem ja a la ma-
nifestació geopolítica d’aquest escenari. No obstant això, per assolir algun 
dia aquesta agència és fonamental comprendre la situació i mantenir una 
postura clara enfront de tots els interessats en distorsionar-la. En futures 
anàlisis aprofundirem en el context i en el garbuix de factors que han portat 
a aquesta situació, però serveixi aquest posicionament per assenyalar una 
sèrie de punts fonamentals.

Començant pel que ja s’ha indicat: presenciem fonamentalment una 
pugna interimperialista on els pobles només tenen protagonisme com a 
proveïdors de carn de canó i patiment, essent Ucraïna un simple peó d’una 
partida més àmplia. Res del que succeeix avui pot deslligar-se del que va 
passar el 2014 al voltant de la plaça del Maidan de Kyiv. Res d’aquesta his-
tòria pot entendre’s sense referències a personatges sinistres com Victoria 
Nuland o a esdeveniments no menys sinistres com els, encara no esclarits 
(tot i que clars en els seus beneficiaris), tirotejos de febrer de 2014 a l’es-
mentada plaça. Aquests obscurs successos van trencar l’acord de compro-
mís al qual s’acabava d’arribar entre les diferents faccions de la burgesia 
ucraïnesa per encarrilar la crisi política i van dur a la presa armada del poder 
i a l’expulsió del camp de joc polític de qualsevol facció d’aquesta burgesia 
no alineada amb una política exterior i interior anti-russa. Això va significar 
trencar l’statu quo, tant intern (camp de joc, tan corrupte com es vulgui, ara 
per les faccions russòfiles, ara per les prooccidentals) com extern (correlati-
vament a això, estatut neutral del país respecte a les grans potències), que 
havia regit Ucraïna des de 1991. La ruptura d’aquest ordre, que havia durat 
tota una generació, no pot explicar-se sense el suport polític i financer del 
bloc imperialista euroatlàntic. D’aquesta ruptura inicial de l’statu quo i de 
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les regles de joc sobre les quals es sostenia (és a dir, del canvi de règim a 
Ucraïna) prové en el més immediat la successió d’esdeveniments que ens 
han dut al moment actual.

Des del punt de vista de la geopolítica imperialista de gran potència hi 
ha un clar beneficiari d’aquesta situació: l’imperialisme atlantista amb ca-
pital a Washington. El Pivot to Asia estatunidenc per fer front a l’ascens 
de la Xina podrà fer-se amb una Unió Europea (UE) disciplinada per una 
nova guerra freda contra Rússia. L’eix de la política exterior de la Unió Eu-
ropea passarà a estar més a Varsòvia que a París. Precisament, si alguna 
cosa posa en relleu aquesta crisi i aquesta guerra és (un cop més) com és de 
quimèrica la idea d’una UE com a potència imperialista autònoma respec-
te de Washington. La possibilitat que la UE, sense grans actius estratègics 
implicats a l’Àsia-Pacífic, pogués plantejar-se l’escenari de creixent rivalitat 
sino-estatunidenca com una oportunitat per avançar en la seva pròpia au-
tonomia imperialista queda clausurada abans inclús que hagi estat plante-
jada seriosament. Les relacions entre la UE i Rússia passaran a entendre’s 
en termes estrategicomilitars, amb una nova carrera d’armaments que ja 
s’anuncia i es justifica aquests dies. No per casualitat, es tracta dels termes 
que millor garanteixen la influència de l’encara única superpotència militar 
amb projecció global: els Estats Units. L’OTAN, fa no tant en mort cerebral 
segons Macron, alça rejovenida el seu vol sobre el continent europeu. És 
el resultat necessari, la calculada profecia autocomplerta, de tres dècades 
d’ininterromput avanç atlantista cap a l’est, trencant tots els compromisos, 
desoint totes les queixes i advertències russes i amenaçant d’absorbir les 
àrees que l’imperialisme rus considera geopolíticament existencials pel seu 
estatus com a gran potència. 

Una petita nota per assenyalar el paper de l’imperialisme espanyol en 
aquest assumpte com a part activa del bloc imperialista atlantista. Si alguna 
cosa ha demostrat la crisi prebèl·lica, fins que l’escalada a guerra oberta ha 
imposat una disciplina de bloc, és que certa veu no monòtona era possible, 
com han escenificat governs tan reaccionaris com el croat o l’hongarès, però 
que representaven potències menys poderoses que l’Estat espanyol. Contra 
les il·lusions sobiranistes dels socialxovinistes ibèrics, si aquesta entonació 
diferent no s’ha produït, inclús amb el Govern més progressista de la histò-
ria, no és perquè hi hagi hagut alguna mà oculta, enfundada en un guant 
amb barres i estrelles, apuntant des de l’ombra als “nostres” progressistes 
dirigents, sinó perquè aquests participen activa i sobiranament de l’ordre 
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imperialista propiciat pels Estats Units, al si del qual s’han alletat i del qual, 
tot i en la posició secundària acord al seu poder, es beneficien. No hi ha 
forma de trencar la baula de la cadena imperialista que representa l’Estat 
espanyol des de la prèdica demagogicovictimista de la suposada sobirania 
perduda. No, la sobirania imperialista és això: participació, en la mesura del 
propi poder, de la quota de benefici que dona la pertinença en qualitat de 
metròpoli a determinat bloc. Per descomptat, per cobrar aquesta renda cal 
jugar el sobirà paper d’abusador de pobles, com l’Estat espanyol fa gustosa-
ment, enviant els seus mercenaris més enllà de les seves fronteres, al Mar 
Negre o al Bàltic avui, com ahir ho feia a l’Hindu Kush o als Balcans... o 
abans-d’ahir al Rif... 

Per suposat, que no es cregui que l’altre imperialisme en pugna, el 
rus, és innocent en tot aquest joc. L’agressió avui sobre Ucraïna està sent 
perpetrada per ell, incapaç de tirar endavant els seus interessos d’una al-
tra manera que no sigui el descarnat atac militar, precisament per l’escassa 
atracció que sobre els pobles del seu entorn exerceix, ja destapat, el seu 
pútrid rostre tsarista-imperialista. Rússia ha estat duta a aquesta situació 
per l’expansió del bloc imperialista atlantista, però a aquesta pressió no ha 
respost amb una política antiimperialista que pogués proporcionar una al-
ternativa emancipadora als pobles veïns, sinó, en concordança amb la seva 
mateixa naturalesa, com el gàngster imperialista decidit a protegir la seva 
esfera d’influència amb la violència militar i l’opressió que siguin necessàri-
es. Si el poble ucraïnès ha estat i és víctima dels colpistes banderistes recol-
zats per l’imperialisme atlantista, avui es posa en primer pla que també és 
víctima de l’agressió de l’imperialisme rus. L’avantguarda proletària no pot 
contemporitzar ni un sol instant amb aquest fet.

Mirant més concretament, és interessant assenyalar el canvi d’estratè-
gia de l’imperialisme rus. Donada l’absoluta manca de voluntat política del 
règim nacionalista ucraïnès per aplicar els acords de Minsk (producte de la 
seva derrota militar a la guerra d’alta intensitat de 2014-15), el Kremlin ha 
passat pàgina a aquesta via (que representava una mena de retorn a l’statu 
quo ante d’una Ucraïna neutral, tot i que amb un reforç de la influència 
russòfila i amb Crimea irremissiblement perduda pels ucraïnesos) i ha optat 
per la intervenció militar massiva. L’atac, realitzat al voltant del gran arc que 
va de Bielorússia a Crimea, passant per la frontera est d’Ucraïna, està ideat 
per flanquejar la part més preparada de l’exèrcit ucraïnès, atrinxerat sobre 
el Donbass, i assegurar una victòria ràpida amb la conquesta de Kyiv. A falta 
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de veure el desenvolupament dels esdeveniments, sembla que l’objectiu 
seria un canvi de règim a Ucraïna, que, molt més dependent de Moscou, 
garanteixi la no integració d’Ucraïna a les estructures de l’imperialisme eu-
roatlàntic. En definitiva, l’aposta de Putin és que el resultat final del procés 
que va obrir la revolució de color del Maidan sigui que Ucraïna passi d’Estat 
amortidor neutral a part indubtable de l’esfera d’influència de l’imperialis-
me rus. Avís a navegants per a tot l’espai exsoviètic i mostra que el poder 
militar convencional, més enllà de totes les prèdiques pseudoliberals sobre 
la “interdependència del comerç com a garant de la pau”, la fi de la “vella 
diplomàcia” o de les “esferes d’influència”, encara és la ultima ratio en la 
relació entre Estats burgesos. Precisament, l’ascens de la multipolaritat no 
representa sinó la intensificació de la competència imperialista per àrees 
d’influència i l’impuls de la carrera armamentística, augmentant la proba-
bilitat d’una gran guerra imperialista. No té cabuda, doncs, la idea d’una 
competició imperialista civilitzada, sense guerra i sense patiment pels po-
bles, com pregonen els partidaris d’aquesta multipolaritat, on Rússia o la 
Xina es plantejarien com la balança racional a la indubtable arbitrarietat de 
l’hegemonisme ianqui. Els míssils que exploten a Kyiv, no menys sorollosos 
que els que explotaren a Belgrad o Bagdad, mostren que aquest contrapès 
no és més racional ni té altres límits que els del mateix poder imperialista 
que el sustenta. 

Evidentment, l’agressió de l’imperialisme rus no pot ni serà resposta 
amb una lluita d’alliberament nacional. L’origen assenyalat del conflicte, la 
mateixa composició multinacional de l’Estat ucraïnès i el fet, reiterat històri-
cament, que el nacionalisme ucraïnès mai no hagi pogut obrir-se pas sense 
el suport dels imperialismes enemics de Rússia, impossibiliten, més enllà 
inclús de les notòries credencials ultra-reaccionàries d’aquest nacionalisme, 
la transformació de la defensa ucraïnesa en aquesta lluita d’alliberament. 
L’absència d’un proletariat revolucionari amb capacitat d’acció també debi-
lita en gran manera el plantejament d’una política democràtica en la qüestió 
nacional, política que és premissa de qualsevol desenvolupament en aquest 
sentit. Eloqüent mostra d’aquesta impossibilitat és el fet que, sobre el ter-
reny, la pugna interimperialista no apareix sinó com a reaccionari conflicte 
xovinista entre nacionalismes.

Poc es pot afegir respecte als nacionalistes banderistes, que carreguen 
amb pecats irredimibles com haver vestit el negre de les SS i que, recalci-
trantment, encara són capaços de reivindicar avui amb la liberal complici-
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tat de l’atlantisme. No es tracta que Ucraïna sigui un país feixista, tot i que 
indubtablement des de 2014 és un país menys lliure i democràtic (en el 
sentit, que assenyalàvem, de la reducció del camp de joc i del nombre de 
faccions burgeses a les quals es permet participar en el mateix), sinó que 
aquesta ideologia xovinista era el credo del règim del Maidan: ningú que no 
el professés podia pretendre ostentar el govern del nou Estat, pròdig en la 
seva repressió d’opositors i russòfils. Però una política d’ucraïnització sobre 
un país que, abans que la discòrdia nacional mediatitzés tota la seva vida 
política (quelcom que ja venia de la revolució taronja de 2004), mostrava en 
els seus censos que una mica més del 80% de la seva població utilitzava l’idi-
oma rus com a primera llengua quotidiana, només podia implementar-se i 
prosperar d’una única manera: en un estat de guerra permanent contra Rús-
sia. Així s’ha plantejat des del 2014, mentre els trets no han deixat de sonar 
al Donbass. Objectivament, les pretensions geopolítiques de l’imperialisme 
atlantista confluïen harmoniosament amb els interessos del nacionalisme 
ucraïnès, que ha tornat a fer honor a la seva tradició col·laboracionista, i no 
eren altres que convertir Ucraïna en la primera trinxera d’una guerra, més 
o menys freda, contra Rússia. No hi ha forma possible de liderar des d’aquí 
una lluita democraticonacional. El combat del nacionalisme ucraïnès, ja si-
gui sobre el terreny, ja sigui a l’exili, continuarà alimentant el reforçament 
de la competència de blocs militars imperialistes, irreconciliable amb cap 
aspiració a la solidaritat internacionalista entre pobles.

No obstant això, amb el discurs del passat 21 de febrer, Putin va dei-
xar clar que enfront d’aquest xovinisme exclusivista, davant només hi ha 
un altre xovinisme igualment repugnant. Aquell dia Putin va avançar per 
la dreta als banderistes en la competició xovinista per veure qui abjura i 
embruta més i millor el llegat democràtic i internacionalista que un dia va 
trobar el seu centre de referència en aquestes terres eslaves. Putin va cul-
par de la situació actual ni més ni menys que a la política democràtica en la 
qüestió nacional dels bolxevics, mostrant-se literalment disposat a ensenyar 
als banderistes com es duu a terme de veritat una política de “descomu-
nització” i, en conseqüència, qüestionant la legitimitat històrica de l’Estat 
ucraïnès. Per vergonya dels que en alguna ocasió han qualificat a Putin com 
a “soviètic”, aquest va mostrar descarnadament el que ja era evident: que 
les fonts de l’actual Estat rus no beuen de cap tradició soviètica, sinó, molt al 
contrari, de la imperial-tsarista; que Putin no és cap comissari popular, sinó 
un centnegrista gran-rus prest a l’atiament nacional. No és d’estranyar que 
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els pobles veïns no sentin cap atracció cap a l’actual Casa Rússia, ni pertoca 
tampoc deixar-se ensarronar per la demagògica utilització de la fraseologia 
“desnazificadora” de la Gran Guerra Pàtria (retòrica i estètica que és l’únic 
element que la Rússia actual recull, com a part del còctel del refundat na-
cionalisme rus, de l’antiga Unió Soviètica). No serà aquest imperialisme el 
que alliberi al poble ucraïnès de la important influència que avui tenen els 
elements banderistes i més o menys feixistes en aquest país, sinó que, com 
succeeix sempre en les pugnes entre nacionalismes, els retroalimentarà i 
justificarà més. En suma, aquest atac és un cop terrible per a la unitat i con-
fiança internacionalista entre els pobles rus i ucraïnès.

En aquest sentit, com és ben sabut, la Línia de Reconstitució és de-
fensora incansable de la línia leninista respecte a la qüestió nacional. Per 
descomptat, la posició marxista, magistralment representada per Lenin, de 
tractament democràtic de la qüestió nacional, amb la importància fona-
mental que en ella té la noció del dret a l’autodeterminació de les nacions, 
no només no és la responsable de la situació actual, sinó que, al contrari, va 
reconstruir una confiança internacionalista, seriosament danyada per la po-
lítica d’atiament nacional i russificació que els antecessors de Putin imple-
mentaven abans de 1917. Això va permetre que la convivència entre molts 
dels pobles oprimits per l’antic imperi rus fos possible encara per unes dè-
cades més. A propòsit, alguns dels més destacats socialxovinistes patris no 
van trigar a ufanejar-se amb les paraules de Putin, que semblaven confirmar 
el seu particular balanç del fet que “l’autodeterminació fou la causant de 
la desintegració de l’URSS”. Serveixi la lliçó històrica que només tres dies 
després d’aquesta denúncia putiniana del llegat democràtic bolxevic escla-
tava la guerra a gran escala entre dos antics pobles soviètics: està clar a on 
porten els camins que cadascú proposem a la classe obrera. Encara més, ens 
enorgulleix que a ambdós costats de la trinxera interimperialista es dispari 
igualment contra aquesta tradició leninista, fet que mostra clarament, una 
vegada més a la història, quina és l’única alternativa històrica a la barbàrie 
imperialista. Irònicament i involuntàriament, els nacionalistes i els imperia-
listes, en la seva pugna reaccionària, han donat per un moment una referen-
cialitat al comunisme de la qual, desgraciadament, aquest no pot proveir-se 
avui per si mateix. Treballar per la reconstitució del comunisme segueix sent 
l’única manera en què aquesta referencialitat pugui obrir-se pas de forma 
genuïna i il·luminar per als pobles la sortida internacionalista a la barbàrie 
de l’imperialisme i les seves inevitables guerres.
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A baix l’imperialisme i les seves guerres!

Visca l’internacionalisme proletari!

Per la reconstitució ideològica i política del comunisme!

Comitè per la Reconstitució
26 de febrer de 2022
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“L’únic contingut real, el significat i el sentit de la guerra present 
és annexionar terres i sotmetre altres nacions, arruïnar la nació 
competidora, saquejar les seves riqueses, desviar l’atenció de les 
masses treballadores de les crisis polítiques internes (…) desunir i 
ensarronar els obrers amb propaganda nacionalista i exterminar 
a la seva avantguarda per afeblir el moviment revolucionari del 
proletariat. ”

Lenin

“En una guerra reaccionària, la classe revolucionària no 
pot deixar de desitjar la derrota del seu govern; no pot 
deixar de veure que hi ha una relació entre els revessos 
militars d’aquest govern i les facilitats que aquests creen per al seu 
enderrocament.”

Lenin

“La bomba atòmica no intimida al poble xinès.”
Mao

A gairebé tres mesos d’iniciada la invasió russa d’Ucraïna els esdeveni-
ments s’han desenvolupat, com acostuma a succeir en els inicis de les grans 
guerres, de manera sorprenent i inesperada. El curs imprevist del que ha 
ocorregut sobre els camps de batalla ucraïnesos apunta sobretot a la direc-
ció d’escalada i ampliació de la guerra a un conflicte interimperialista obert 
i directe entre grans potències, incloent-hi la possibilitat real d’una guerra 
nuclear. Respecte a això últim segurament ens trobem en el moment més 
perillós des de 1945, més inclús que durant les grans crisis de la vella Guerra 
Freda. Aquest fet és una vegada més l’evidència, tal vegada en la seva forma 
més urgent, de la incompatibilitat entre la permanència del capitalisme i 
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la supervivència i el desenvolupament de la civilització humana. L’amenaça 
de la Bomba és sense dubte la mostra palmària de l’abismal contradicció 
entre les forces productives que el capitalisme ha generat (en aquest cas, 
el desenvolupament de la tecnologia nuclear, amb la seva aplicació militar) i 
les relacions socials sobre les quals no pot deixar de sostenir-se (en aquest 
respecte, la competència interestatal amb els seus equilibris i lògiques es-
tratègiques de tipus westfalià). Com diem, aquesta contradicció fa ja temps 
que ha assolit tal magnitud que amenaça la mateixa existència de l’espècie. 

L’acorralament de Rússia i el perill d’una gran guerra imperialista

Com assenyalàvem al nostre posicionament de febrer, la invasió russa 
era l’expressió d’un conflicte imperialista, on els actors principals són grans 
potències, fonamentalment Estats Units (amb el seu apèndix europeu, con-
junt que denominem bloc atlantista) i Rússia, mentre que Ucraïna només 
serveix com a peó i infortunat tauler d’aquesta partida més àmplia. Com 
dèiem llavors, la responsabilitat principal d’aquesta situació corresponia al 
bloc atlantista, després de diverses dècades d’expansió ininterrompuda de 
l’OTAN cap a les fronteres russes, contravenint totes les promeses (aquella 
“cap polsada cap a l’est” sobre la qual es va insistir a Gorbachov), avisos (co-
mençant pels propis: George Kennan, notori i longeu anticomunista i pare 
de la “Doctrina de la Contenció” contra la URSS després de la Segona Guer-
ra Mundial, advertia ja el 1997, la vigília de la primera expansió de l’OTAN 
entre els països de l’antic Pacte de Varsòvia, de “l’error” que això suposava 
i que sembrava les llavors d’una “nova guerra freda”) i queixes russes (el 
mateix Yeltsin, en un dels seus escassos moments de sobrietat, parlava ja el 
1994 de la “pau freda” que s’estava instal·lant donada l’actitud atlantista). 

I no només pot parlar-se de l’expansió de l’aparell militar de l’OTAN cap a 
l’est, sinó que simultàniament s’ha operat oberta i intensament a l’interior 
de la mateixa Ucraïna. Victoria Nuland, la deixebla de l’anti-rus Brzezinski, 
reconeixia que Estats Units havia gastat durant les dècades de 1990 i 2000 
més de 5.000 milions de dòlars en organitzacions ucraïneses destinades a 
la “promoció de la democràcia”. Sumi’s a això els 500 milions d’euros que la 
Unió Europea (UE) reconeixia haver invertit en aquest mateix tipus de grups 
només el període 2004-2009, durant l’assaig de l’anomenada revolució ta-
ronja. I tot això sense parlar de les generoses donacions de les Stiftungen 
alemanyes i sense comptar la penetració del capital occidental, la més notò-
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ria manifestació del qual fou l’arribada de l’exposat fill de l’actual President 
dels EE.UU. a l’esglaó directiu d’una de les principals empreses gasístiques 
ucraïneses. Ja durant la presidència Clinton, Ucraïna es va convertir en el 
tercer receptor “d’ajuda” estatunidenca, només per darrere d’Israel i Egipte. 
Com indicàvem el febrer, no hi ha forma d’entendre l’anomenat Euromaidan 
i la seva conclusió colpista amb la presa armada del poder a Kyiv sense tot 
aquest suport i finançament. 

Com es veu, EE.UU. ha estat practicant una estratègia d’expansió con-
duent a l’acorralament de Rússia amb plena consciència de les seves conse-
qüències. Que aquestes conseqüències —la implicació de Rússia a una gran 
guerra sobre l’espai exsoviètic— eren quelcom buscat ho ha deixat clar, per si 
quedava algun dubte, l’actitud atlantista després de la invasió: càstig econò-
mic d’una escala sense precedents en moltes dècades sobre un país de l’en-
titat de Rússia i enviament massiu de material militar a Ucraïna, realitzat de 
manera immediata i automàtica, sense cap relació amb cap mena de pressió 
diplomàtica o amb alguna perspectiva que aquestes mesures poguessin ser 
revertides en un futur si Rússia s’avingués a algun tipus de compromís. El 
bloc atlantista ha buscat des del primer moment dessagnar Rússia en una 
guerra prolongada, intentant crear un gegantesc “Afganistan eslau”. 

El febrer dèiem que el bloc atlantista buscava absorbir àrees que l’im-
perialisme rus considera existencials pel seu estatus com a tal, per la seva 
condició de gran potència. Efectivament, no ens trobem davant l’Afganistan 
de 1980, zona perifèrica més enllà de l’amortidor de seguretat de Moscou 
a l’Àsia Central. Allà el socialimperialisme jugava una partida important, 
però no vital (no fou aquella guerra la que va dinamitar la URSS, sinó que 
simplement fou un afegit a sumar sobre la qüestió essencial: la voluntat 
d’un sector molt important de la burgesia burocràtica de desmantellar el 
sistema soviètic, que no deixava de representar, eco del seu ja llunyà origen 
revolucionari, algunes traves per a la satisfacció de les seves miops ànsies 
de rapinya).  A Ucraïna, al contrari, sí que ens trobem davant un problema 
existencial per a la Rússia imperialista. No es tracta només de les qüestions 
culturals, històriques i mitològiques que el nacionalisme rus, ciment ideo-
lògic fonamental del règim, situa a Ucraïna. Tampoc es tracta en primera 
instància d’una qüestió de vincles econòmics i accés a mercats. Malgrat com 
d’indubtablement importants són aquests motius, el que immediatament 
provoca l’ansietat al Kremlin són qüestions estratègiques d’arrel geopolítica: 
amb Ucraïna militant a un bloc hostil com l’atlantista, Rússia, simplement, 
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no pot ni tan sols aspirar a l’autonomia imperialista, no diguem ja mante-
nir el ritme de la competició estratègica amb l’atlantisme. 

Des del punt de vista geogràfic, pràcticament des de París es va obrint i 
expandint gradualment la gran plana europea que, en el moment d’assolir 
l’estepa ucraïnesa, és el paisatge bàsic de tota l’àrea entre el Mar Negre i 
el Bàltic i més al nord-est, inclús fins al Mar Blanc. En aquesta àrea no hi 
ha obstacles naturals substancials, com serien braços de mar o serralades 
importants. Les fronteres de la Rússia europea cap a l’oest sumen pràctica-
ment 4.000 km, i això sense comptar Finlàndia, que, una vegada consumi el 
seu ingrés a l’OTAN (Sanna Marin, la progressista primera ministra finlan-
desa, s’ha esforçat per trencar el sostre de vidre de la històrica neutralitat 
que, des del 1945, havia mantingut el seu país), sumarà uns altres 1.300 km 
a aquestes distàncies. Aquestes extenses fronteres, sense obstacles natu-
rals que serveixin de suport defensiu i dificultin la logística enemiga, són, 
des del punt de vista de la guerra convencional, simplement indefensables. 
És per això que el malson del Kremlin és que aquesta frontera quedi ocu-
pada en la seva pràctica totalitat per un bloc hostil que suma més de 800 
milions d’habitants i compta amb àmplia superioritat militar, econòmica i 
també amb un important avantatge tecnològic. Sumem a això que el 80% 
dels aproximadament 150 milions d’habitants de la Federació Russa viuen 
en aquest cor europeu de Rússia que va de Sant Petersburg a Volgograd, 
passant per Moscou, molt a l’oest dels Urals. L’estratègia tradicional de l’im-
peri rus de compensar la falta de barreres naturals mitjançant la construcció 
d’un ample amortidor territorial al voltant del seu nucli (el que s’anome-
na profunditat estratègica), molt exitosa a l’extrem orient asiàtic, amenaça 
amb ser completament anul·lada per l’OTAN en la seva molt més vital —per 
estar a la immediatesa del seu nucli demogràfic, industrial i polític— fron-
tera occidental. Ucraïna, ja escenari de grans campanyes durant la Segona 
Guerra Mundial, és, en termes estratègics, una autèntica autopista militar: 
no només una plana sense elevacions, sinó que inclús gairebé no pot par-
lar-se de masses boscoses o zones pantanoses importants, com sí que n’hi 
ha més al nord, constituint el riu Dnièper el seu únic obstacle natural d’enti-
tat. En definitiva, amb l’OTAN assentada en ella, Ucraïna priva a Rússia de 
tota profunditat estratègica i constitueix un autèntic punyal apuntant al seu 
cor. Si a això afegim l’amenaça d’expansió atlantista al Caucas (el 2008 es va 
obrir la porta de l’Aliança no només a Ucraïna, sinó també a Geòrgia —ja 
víctima de la seva pròpia revolució de color—, el que va generar una breu 
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però intensa guerra l’agost d’aquell any), suposa la perspectiva de tancar a 
Rússia el Mar Negre, convertint així en un llac atlantista l’única sortida a 
mars càlids amb què tradicionalment ha comptat Moscou. 

I això només subratllant els habitualment oblidats problemes geoestra-
tègics que Rússia afrontaria amb Ucraïna integrada al bloc atlantista. No 
abundarem en els més evidents problemes que genera per a la identitat 
nacional russa —indeslligable en la seva forma actual de la noció d’imperi, 
de grandesa exterior— la perspectiva del gran poble eslau germà irreconci-
liablement antagonista, ja que cap altra cosa és el que garanteix el domini 
d’Ucraïna pel nacionalisme banderista. Per suposat, tot això és igualment 
inseparable de sumar 40 milions d’habitants i grans recursos naturals, amb 
el consegüent mercat per a la seva explotació, a un bloc hostil que ja és 
enormement superior en pràcticament tots els apartats o també del major 
control que els Estats Units exerciran sobre la provisió d’energia i matèries 
primeres als mercats de la UE. 

L’objecció que el gran arsenal nuclear rus és garantia suficient contra 
aquestes amenaces simplement demostra una comprensió superficial de la 
lògica de la competició estratègica imperialista. Ser totalment sobrepassat 
pels rivals a tots els camps excepte al nuclear, on existeix paritat, significa 
que a cada disputa, crisis o àrea de conflicte en què hi hagi fricció o enfron-
tament amb tals rivals només es compta, per dir-ho col·loquialment, amb 
un únic recurs: el desafiament. Això augmenta l’ansietat de la potència en 
tal situació, alhora que en la mateixa mesura redueix la seva credibilitat, la 
seva flexibilitat i la seva capacitat de maniobra. En aquesta situació, l’enemic 
sempre comptarà amb més recursos i capacitats per manejar les crisis i les 
seves escalades, sent molt més capaç d’obtenir concessions. La perspectiva 
és, llavors, veure el teu imperi i àrees d’influència trossejats a poc a poc o 
sucumbir igualment a l’aniquilació del foc nuclear. De fet, acorralar a una 
gran potència imperialista en aquesta situació significa augmentar objec-
tivament les possibilitats que, davant l’ansietat d’una mort lenta, prengui, 
donada una crisi de suficient gravetat, la segona opció que, almenys, signi-
ficaria també la destrucció del rival. L’enconament i el fanatisme nacionalis-
tes, que sempre acompanyen la intensificació de la pugna imperialista, fan 
que aquest escenari sigui totalment concebible. No en va, ja Marx i Engels 
van parlar fa més d’un segle i mig del “canibalisme de la reacció”. En qual-
sevol cas, és per aquesta raó que el potencial de dissuasió nuclear, tot i que 
és, des de 1945, condició sine qua non per accedir al rang de gran potència 
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imperialista, no és suficient per si mateix. Comptar amb poderoses forces 
militars convencionals segueix sent l’element fonamental per determinar 
l’estatus dins el macabre rànquing imperialista. És per això que la perspecti-
va d’haver de cobrir tal frontera de més de 5.000 km, sense obstacles natu-
rals en què recolzar-se i sense cap profunditat estratègica, significaria per a 
Rússia la perspectiva d’una carrera armamentista que, en termes relatius a 
la mida actual de la seva economia, faria que el pes de la despesa militar que 
la URSS va carregar durant la Guerra Freda semblés lleuger com una ploma...

Però els problemes russos no acaben aquí. En la línia d’aquell “caniba-
lisme de la reacció”, els estrategs de l’imperialisme mai no han deixat de 
teoritzar sobre la possibilitat real de guanyar una guerra nuclear. Molt 
sumàriament i deixant ara de banda les especulacions sobre un conflicte 
nuclear limitat, es pot dir que en teoria el nombre d’armes d’atac, més la 
capacitat estratègica de defensa antimíssil i una superior habilitat tecnolò-
gica, junt amb uns curts temps de vol fins als objectius, podrien donar lloc al 
que es denomina “esplèndid primer cop”: un primer atac que causés als sis-
temes estratègics del rival una destrucció tal que la seva represàlia nuclear, 
malgrat que encara possible, fos suficientment minvada com per, més enllà 
d’importants danys, no veure destruïdes en un grau essencial les funcions 
bàsiques dels propis Estat i societat. Històricament, la Destrucció Mutua As-
segurada (és a dir, la garantia que en qualsevol cas i malgrat la possibilitat 
de sofrir un primer atac demolidor, es compta amb la capacitat de represàlia 
suficient per assegurar que igualment l’Estat i la societat enemics deixen 
de ser funcionals) no ha estat sempre l’estadi de relació entre les potències 
nuclears. De fet, la URSS només va assolir definitivament aquest nivell de 
paritat amb EE.UU. a la segona meitat de la dècada de 1960. És la situació 
que s’ha mantingut des de llavors, però hi ha clares evidències que EE.UU. 
pugna, juntament amb tot el que s’ha assenyalat fins ara (l’expansió militar 
cap a l’est i la ingerència i promoció del colpisme a la mateixa Ucraïna i altres 
llocs de l’espai ex-soviètic), també per trencar en el seu favor tal equilibri. 
Precisament, EE.UU. s’ha retirat unilateralment de la majoria dels acords 
de control nuclear establerts durant la segona meitat de la Guerra Freda. 
Particularment rellevant a aquest respecte és la seva retirada el 2019 del 
Tractat de Forces Nuclears Intermèdies, firmat el 1987, pel que ara EE.UU. 
és lliure de desplegar aquest tipus d’armament a Europa, inclosa la meitat 
oriental que no controlava fa 30 anys. Precisament, aquest tipus de míssils 
intermedis, que són els que van generar la crisi dels euromíssils la dècada 
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de 1980, situats a curta distància dels centres de l’adversari, són la classe 
d’arma ideal per intentar generar aquell “esplèndid primer cop”. Sumem el 
pla delineat per l’administració del Nobel de la Pau Obama per invertir un 
bilió (un trillion anglosaxó!) de dòlars a la modernització de l’arsenal nuclear 
estatunidenc. Es tracta d’una xifra astronòmica que els russos, malgrat el 
seu avantatge, costosament guanyada, en alguns camps, no poden somiar 
amb igualar i que significa la perspectiva de veure’s sobrepassats també en 
el seu últim reducte estratègic. 

Finalment, el nacionalisme rus és molt sensible a la idea de Smuta o 
“època de tumults”. Des d’aquest punt de vista, Rússia s’ha vist sacsejada 
periòdicament per períodes de caos intern que han posat el país a la vora 
de la descomposició i han marcat línies divisòries a la seva història. Aques-
ta amenaça, junt amb la sempiterna inseguretat exterior, és el que justifi-
ca en la concepció del nacionalisme rus la necessitat d’un Estat central de 
tints autocràtics. La dinastia dels Romanov va arribar al tron després d’un 
d’aquests períodes de caos a principis del segle XVII. Per al nacionalisme 
rus, 1917 obre un altre d’aquests períodes tumultuosos (així van interpre-
tar tal moment els antecessors ideològics dels actuals dirigents russos: els 
blancs de la Guerra Civil de 1917-1921), així com la dècada de 1990. Aquest 
últim és particularment important per a l’actual nacionalisme rus, ja que 
va suposar aquella dècada d’humiliació en què el país fou menyspreat per 
EE.UU. (d’aquí la susceptibilitat d’aquest nacionalisme respecte a la qüestió 
de la grandesa i el respecte internacional). En començar aquella dècada el 
cinturó occidental de seguretat moscovita estava a l’Elba alemany. Avui els 
seus tancs lluiten a l’est del Dnièper. És fàcil imaginar l’ansietat que causa 
la perspectiva d’una nova Smuta, però aquesta vegada amb l’OTAN assen-
tada a les fronteres immediates del nucli europeu rus. Aquesta por és molt 
comprensible si tenim en compte el caràcter burgès i parasitari de l’actual 
Estat rus, fundat literalment sobre el robatori mafiós, cosa que no augu-
ra perspectives de gran resiliència si és sotmès a importants pressions. Per 
suposat, l’imperialisme atlantista fa poc per calmar aquestes ansietats. Els 
seus més bel·licistes plumífers ja passegen públicament mapes del futur de 
Rússia que s’assemblen als delineats pel nazifeixisme el 1941 pel trosseja-
ment de la URSS: una balcanització d’escala eurasiàtica! 

Per totes aquestes raons resulta raonable comprendre que quan el 
Kremlin parla que aquesta lluita és existencial, no es tracta d’una exage-
ració propagandística, sinó que realment allà es concep d’aquesta mane-
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ra. En aquest sentit, el desenvolupament dels esdeveniments des del 24 
de febrer ens dona perspectiva per veure el caràcter desesperat del que 
era, literalment, l’aposta russa. Més endavant abundarem una mica en les 
causes del fracàs del plantejament inicial rus, però el que és important ara 
és subratllar com aquest revés ha mostrat la debilitat relativa de l’imperi-
alisme rus, quelcom que pocs observadors apuntaven abans de l’inici de 
la invasió (paradoxalment, la major part de les poques veus que avisaven 
contra l’excés de confiança militar russa provenien de la mateixa Rússia). 
Aquesta inesperada mostra de flaquesa ha activat els més sanguinaris ins-
tints dels depredadors atlantistes, que oloren caça major. Com diem, era 
absolutament clar que el pla atlantista era provocar a Rússia per ficar-se en 
aquesta trampa per a ossos que seria un “Afganistan eslau”, amb l’objectiu 
de dessagnar i debilitar al rival tot el que fos possible i disciplinar el flanc eu-
ropeu de l’atlantisme que, d’aquesta manera, no només arrumbaria qualse-
vol improbable vel·leïtat d’autonomia estratègica, sinó que a més prendria 
especial responsabilitat en el marcatge del rival rus debilitat, permetent als 
estatunidencs acabar de girar cap al Pacífic sense perill de debilitar la seva 
hegemonia a Europa. 

El pla, pel que fa a l’èxit de la provocació i a empènyer a la UE a la con-
frontació amb Rússia, ha estat un monumental triomf de l’atlantisme. L’Eu-
ropa de la pau gairebé no ha titubejat a l’hora de sumar-se al fervor bèl·lic 
anti-rus (que no ha deixat de treure totalment a la superfície les profundes i 
repugnants vetes racistes, supremacistes i russòfobes de l’europeisme, poc 
amagades rere la careta liberal), en un ambient que és probablement el 
més semblant que s’ha vist a agost de 1914 des de tan funesta data. Dins 
de la UE, Alemanya està sotmesa a una particularment histèrica campanya 
de propaganda per fer callar qualsevol dubte sorgit entre els representants 
de la burgesia industrial exportadora, que ja fa comptes sobre la pèrdua de 
competitivitat que suposarà renunciar al combustible barat rus. L’ecologis-
me està al capdavant del fervor atlantista al país germànic, amb els Verds re-
traient la suposada falta de fermesa de Scholz. Històricament, la relació ale-
manya amb Rússia es mou contradictòriament entre l’Ostpolitik i el Drang 
nach Osten, tot i que és la segona la que tràgicament ha tendit a imposar-se, 
tal com sembla que ho està fent avui també. L’únic país que ha mostrat 
certa dissidència respecte a la línia bel·licista de la UE, Hongria, espera a ser 
castigat (ja s’ha anunciat la imminent congelació de fons europeus degut als 
problemes de drets humans al país). Què dir, finalment, de l’Estat espanyol, 
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capitanejat pel Govern més progressista de la història: l’armament espanyol 
enviat ja ha estat fotografiat en mans del Regiment Azov i, no contents amb 
això, els Sánchez, Díaz i cia han decidit afegir una mica més de progressis-
ta infàmia, consumant la traïció definitiva al poble sahrauí, a major glòria 
de l’estabilitat a la rereguarda, ara que s’exigeix que tota l’atenció estigui 
centrada a l’Ostfront. I tot això malgrat que pocs analistes calculen un altre 
resultat de les sancions i del decoupling respecte de l’economia russa que 
afavorir una gran crisi econòmica a la UE i una important pèrdua de la com-
petitivitat de la seva indústria.

L’única sorpresa de la disposició de Brussel·les ha estat l’intent de pre-
sentar aquest fervor bèl·lic com un avenç de l’europeisme i un enfortiment 
de la UE.  Si aquest monstre imperialista tenia vocació de jugar algun paper 
autònom al món (és a dir, tenir veu pròpia en la rapinya imperialista: mai no 
ha estat cap altra la perspectiva d’una possible autonomia), evidentment 
aquesta ha quedat totalment anul·lada, mostrant descarnadament que mai 
fou ni ha pogut ser altra cosa que el braç civil de l’OTAN i la institucionalit-
zació de l’hegemonia ianqui a Europa. No obstant això, com ja hem asse-
nyalat en nombroses ocasions, respecte a aquesta qüestió no pot parlar-se 
de “pèrdua de sobirania”. Això només denota una comprensió economicista 
de l’imperialisme, que ignora la jerarquia que s’estableix entre les potèn-
cies imperialistes dins d’un mateix bloc, la gènesi i inèrcies històriques en 
l’articulació institucional de tal bloc, així com la pròpia decisió estratègica 
del sector decisiu de les diferents burgesies imperialistes dins del bloc en 
qüestió. En aquest sentit, el joc de l’equilibri entre potències, amb freqüents 
erupcions bèl·liques, que havia marcat la relació entre les potències euro-
pees fins a 1945, es va substituir per l’acord anticomunista entre elles, sota 
el paraigua estatunidenc, per a l’enfrontament contra la URSS. No altra cosa 
està al mateix origen del projecte europeu. La política de la UE avui no és 
sinó la conservadora inèrcia del seu origen, implementada per tecnòcrates 
mediocres mancats de tota imaginació. Per això cal considerar el que la po-
sició europea té de decisió genuïna: el càlcul és, sense dubte, que la lleialtat 
al bloc atlantista i la seva unitat, malgrat els costs immediats que implica la 
seva política a Ucraïna, compensen les incerteses i crisis que generaria una 
ruptura del mateix, en un moment en què es transita acceleradament cap a 
una intensificació de la competència interimperialista global. 

La qüestió, com diem, és que, assolits aquests objectius, la mostra de 
debilitat russa en no aconseguir el seu pla inicial ha disparat les més des-
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aforades expectatives, no només respecte a desgastar el vell rival rus, sinó 
a infligir-li una derrota decisiva, quan no es fantasieja obertament amb la 
seva destrucció i desmembrament. Això ha fet escalar decisivament la im-
plicació atlantista respecte a allò que presumiblement estava planejat amb 
anterioritat. Les dures sancions econòmiques immediatament establertes 
van ser seguides les setmanes següents pel que és l’expulsió pràctica de 
Rússia del sistema financer i comercial global. Igualment, el primer flux 
d’armes, ja massiu, es referia a un tipus d’armament adequat per a la lluita 
defensiva i inclús de guerrilla (míssils i llançagranades antitancs, així com 
sistemes antiaeris portàtils), prenent-se amb més prudència les crides a en-
viar material més pesat i complex, adequat per a les operacions ofensives 
convencionals. Aquesta línia ja ha estat travessada i tancs, blindats, artilleria 
i sistemes antiaeris pesats estan fluint regularment cap a Ucraïna. Als 8.000 
milions de dòlars en material militar que s’estimen s’han enviat a Ucraïna els 
dos primers mesos de guerra, Biden va sumar l’anunci a finals d’abril d’un 
paquet d’ajuda addicional de 33.000 milions de dòlars més fins a setembre 
(20.000 milions dels quals es refereixen directament a armament, servint la 
resta de fons per apuntalar financerament el trencadís Estat ucraïnès), amb 
possibilitat de nous paquets a partir de tal data. Es tracta de magnituds que 
no s’havien vist des de la guerra de Corea o inclús des del Lend-Lease de la 
Segona Guerra Mundial. La intel·ligència estatunidenca no amaga que està 
participant activament de l’esforç de guerra ucraïnès, mentre augmenten 
els rumors sobre la participació de forces especials i oficials de països OTAN 
a les operacions sobre el terreny. S’està clarament en una guerra per inter-
posició (proxy) l’objectiu declarat de la qual ja no és augmentar els costs 
russos o enfortir la posició d’Ucraïna a la taula negociadora, sinó, en parau-
les de Borrell (un altre socialista espanyol que ja pot col·locar-se, al costat 
de Solana, al panteó dels criminals de guerra atlantista), “la derrota de Rús-
sia al camp de batalla”. Encara més, el Secretari de Defensa estatunidenc, 
Lloyd Austin, va declarar que l’objectiu és inclús major: no només la victòria 
ucraïnesa, sinó garantir que Rússia no pugui tornar a realitzar una acció com 
l’actual. És a dir i sense embuts, l’objectiu declarat és utilitzar Ucraïna per 
eliminar Rússia del rang de les grans potències.

L’aposta és enorme, així com els riscos que, cada vegada més, semblen 
acceptables per als falcons atlantistes. Ja no es tracta només de la probable 
crisi econòmica a la UE, agreujada per l’efecte boomerang de les sancions 
(preu assumible a Washington), sinó que, mostrant que potser l’atlantisme 
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també està caient a la seva pròpia trampa, és el mateix sistema financer 
global institucionalitzat (i, tal vegada, la preeminència del dòlar en ell) el 
que es sacrifica per doblegar a Rússia, que simplement és massa gran com 
per ser tractada com Veneçuela (a la qual, per cert, sembla que se li torna a 
donar la benvinguda a la comunitat internacional). Inclús el mateix sistema 
d’aliances que s’estava teixint a l’Àsia-Pacífic de cara a l’enfrontament deci-
siu amb la Xina es posa en risc: Índia, per raons històriques i estratègiques, 
poc disposada a sumar-se al bloqueig econòmic contra Rússia, ja ha estat 
advertida per Blinken que EE.UU. monitoritzarà el seu respecte pels drets 
humans, que Washington nota sobtadament en perill a un país que fins fa 
uns mesos era “la major democràcia del món”. Pitjor encara, mentre els 
polonesos suggereixen que potser seria oportuna l’entrada d’una força ter-
restre a Ucraïna occidental per crear un santuari humanitari i, com a Síria, 
s’estableixen provocadorament línies vermelles respecte a l’ús de determi-
nants armaments, el debat públic als media anglosaxons porta setmanes 
insistint en la necessitat que l’OTAN estableixi una “zona d’exclusió aèria” 
sobre Ucraïna. Això —que les forces de l’OTAN es dediquin a la destrucció 
directa de l’aviació russa, així com dels seus sistemes de defensa antiaèria— 
significa planerament l’inici de la Tercera Guerra Mundial. 

És per això que diem que ens trobem en el moment més perillós des 
del final de la Segona Guerra Mundial. Sectors importants de la direcció de 
l’imperialisme atlantista estan planejant obertament escalar fins a la con-
frontació militar oberta amb Rússia (i realment, mentre la perspectiva és la 
d’una guerra ucraïnesa llarga, queden pocs esglaons per pujar des d’on està 
ara mateix la implicació atlantista fins tal estat de guerra oberta). Però com 
hem explicat àmpliament, mentre l’atlantisme puja l’aposta i dedica crei-
xents recursos a aquesta guerra, l’imperialisme rus té bones raons per con-
siderar aquest conflicte com existencial, un que simplement no pot perdre... 
Si es produís la intervenció directa de l’OTAN, la superioritat militar conven-
cional d’aquesta aliança sobre Rússia és aclaparadora. No seria un passeig 
com la invasió d’Iraq i es produirien moltes baixes, però molt probablement 
l’Exèrcit rus seria derrotat. Donat el caràcter imperialista i antipopular de 
l’Estat rus (i és un indicatiu d’aquest caràcter la seva reluctància a plantejar 
una mobilització, tan sols parcial, dels seus reservistes, malgrat les dificul-
tats al camp de batalla), la mobilització nacional no podrà ser implementada 
d’una altra manera que a través de les vies regulars del reclutament per a 
la guerra convencional, fet que de cap manera garanteix evitar la derrota. 
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L’únic instrument segur amb què l’imperialisme rus compta per equilibrar 
la balança és el seu arsenal nuclear (que, amb seguretat, ja ha dissuadit una 
intervenció directa atlantista que, d’una altra manera, estaria ja en curs). 
Es començaria probablement amb l’ús d’armes nuclears tàctiques sobre el 
teatre d’operacions, però simplement no hi ha antecedents ni experiència 
de control d’una escalada en aquesta situació. Arribats a aquest punt la pos-
sibilitat de l’ús d’armes estratègiques contra els centres vitals a l’interior 
dels respectius països bel·ligerants seria molt elevada. En qualsevol cas, si 
davant l’eventualitat d’una guerra perduda contra l’OTAN per una cosa tan 
important per a l’imperialisme rus com és Ucraïna, on ja estan morint els 
seus soldats (no es tracta d’una illa al llunyà Carib com el 1962), el Kremlin 
renunciés a utilitzar les seves armes nuclears, seria tant com confessar que 
no les utilitzaria en defensa de cap altre dels seus interessos imperialistes, 
fet que equival a anul·lar tot el seu valor de dissuasió estratègica. No uti-
litzar-les en aquest cas seria a la pràctica l’equivalent de desfer-se de tot el 
seu arsenal o entregar-se’l als seus rivals. Seria el, anhelat pels atlantistes, 
definitiu final de Rússia com a gran potència, avantsala d’altres possibles 
finals... Ara mateix hi ha un poderós grup de “caníbals” a Washington, per 
a qui Ucraïna no significa més que una oportunitat per acabar amb un vell 
rival, pressionant per arribar a una situació en què els seus acorralats col-
legues antropòfags russos hagin de prendre aquesta fatal decisió. Aquesta 
no és més que la concreció actual de la criminal lògica de la competició 
estratègica imperialista, que no pot deixar de mantenir les velles dialècti-
ques westfalianes de competició-equilibri entre potències, inclús després 
d’haver creuat el llindar nuclear, i que és ja totalment insostenible inclús 
des del punt de vista elemental de la preservació de l’espècie i de la civilit-
zació. No obstant això, aquesta lògica s’apareix esgarrifosament objectiva i 
inapel·lable un cop s’està assegut als comandaments de l’Estat imperialista, 
evidenciant que mai, des que va explotar el primer artefacte atòmic, allà per 
l’estiu de 1945, no s’ha estat tan a prop com ara d’una guerra nuclear. Per 
suposat, aquesta vella lògica imperialista és també totalment incompatible 
amb el punt de vista del progrés històric de la civilització, que és el del pro-
letariat revolucionari i és una mostra més del grau en què són d’inconcilia-
bles els antagonismes entre les classes principals de la societat: literalment, 
qüestió de vida o mort... 
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Marxisme i geopolítica

Abans de continuar, convé puntualitzar algunes qüestions respecte a 
l’enfocament d’aquesta part de la nostra anàlisi concreta actual, donades les 
insinuacions crítiques que s’han pogut sentir respecte al caràcter inoportú 
del tipus d’anàlisi “geopolítica”. Certament, la geopolítica, com un més dels 
compartiments analítics que imposa la disciplina burgesa de les anomena-
des “ciències polítiques”, planteja, com la resta de la ciència (en el sentit 
més ampli del terme), una relació contradictòria i mediata amb el marxis-
me. Dit això, el que resulta inassumible i demostra l’estretor tan típica que 
afligeix al moviment comunista dominat pel revisionisme, és la insinuació 
que l’esfera de les relacions entre entitats polítiques (fonamentalment els 
Estats) i la seva manifestació en l’espai físic natural, per donar una definició 
elemental de geopolítica, no és una dimensió material de la realitat i que, 
per tant, pot ser ignorada pels marxistes. O pitjor, hi ha esferes de la realitat 
que no serien marxistes, mentre que d’altres (presumiblement l’economia) 
sí. El caràcter reaccionari de tals afirmacions, que gairebé no dissimulen la 
seva negació del marxisme com a concepció integral del món (novament 
reduït a una “teoria crítica” més, tal vegada, la “crítica de l’economia polí-
tica”), és evident i suposen, una vegada més, l’intent de limitar el desenvo-
lupament del proletariat, començant per la seva avantguarda, per impedir 
que pugui situar-se a l’altura de la classe antagonista que avui maneja tots 
els ressorts de la civilització. 

No obstant això, l’enfocament geopolític aporta algunes qüestions inte-
ressants que, convenientment digerides pels marxistes, són particularment 
útils per a una anàlisi de situacions com l’actual. La geopolítica, per la seva 
pròpia naturalesa, aporta una perspectiva materialista elemental al pla de 
les relacions internacionals entre els Estats (molt útil en un ambient dominat 
pel foc creuat de la propaganda dels imperialistes enfrontats, plena d’eleva-
díssims motius morals, “humanitaris” i “antifeixistes”). D’aquesta manera, 
per una banda, crida la nostra atenció respecte a la bruta materialitat de 
l’espai i les constriccions o oportunitats que presenta per al desenvolupa-
ment de l’Estat. Donat que aquest espai té una íntima relació amb la forma 
militar de relació entre aquests Estats (facilita la defensa dels mateixos o tot 
el contrari), ens posa immediatament rere la pista de la mateixa essència 
bruta de l’Estat com a aparell de violència (en aquest cas, orientada fona-
mentalment a l’exterior). Això, per altra banda, no soscava, tot el contrari, la 
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comprensió materialista històrica de l’Estat burgès. La burgesia, quan arriba 
al poder, no crea el seu propi Estat, sinó que, com subratlla Marx, “pren 
com a botí” una estructura burocràticomilitar donada, que és en si mateixa 
producte d’un previ desenvolupament secular que s’endinsa en les boires 
de l’Edat Mitjana, quan no més enllà. Això vol dir que necessàriament la 
burgesia pren una estructura amb unes lògiques preexistents a la mateixa 
conquesta burgesa d’aquesta, lògiques que conserva, tot i que les transfor-
mi, elevant-les. Precisament, l’Estat es va perfeccionant com a maquinària 
militar i burocràtica al llarg del període previ a la seva conquesta definitiva 
per la burgesia, durant les constants guerres, ara religioses, ara dinàstiques, 
que marquen l’Europa dels segles XVI al XVIII. La guerra, columna bàsica 
de l’Estat, que la burgesia perfecciona fins a pretendre convertir-la en una 
tècnica científica més,  era “l’esport dels reis” per excel·lència. Vet aquí un 
llenç històric de continuïtat universal, que en la seva relació amb la cerca 
burgesa d’extracció de la major plusvàlua en el menor temps possible ha de 
ser entès de manera mediata, dialèctica, no immediata, mecànica.

De fet, aprofundit en això, la burgesia no es constitueix en la classe do-
minant del nostre món directament des dels seus atributs econòmics com 
a explotadora del treball assalariat, sinó que, en concordança amb tota l’es-
tructura de la realitat, inclosa la social, necessita d’una mediació per trans-
formar tal potencialitat material en agència, en lluita de classe política. En 
el cas de la burgesia, tal mediació és, en la seva forma històrica madura, el 
moviment nacional que condueix conseqüentment a l’Estat nacional. En la 
seva forma decadent tal mediació és l’Estat imperialista que, amb la seva 
recurrent lluita per nous repartiments del món, posa en primer pla, cada 
vegada que tal lluita s’entreveu a l’horitzó immediat, aquesta lògica estra-
tègica militar, capaç d’imposar una sacrificada disciplina a l’ànsia de bene-
ficis immediats de tal o qual facció de la burgesia que forma part de l’Estat 
imperialista en qüestió. En aquest sentit, l’enfocament geopolític ens posa 
sobre la pista de la lògica de la competició imperialista en l’època de guer-
res (calentes o fredes, directes o per interposició) entre les grans potències. 
No és casualitat que la geopolítica, com a disciplina acadèmica burgesa, nas-
qués, amb Kjéllen, Mackinder o Haushofer, el moment en què el capitalisme 
està arribant a la seva fase imperialista, el pas del segle XIX al XX.

Respecte de l’enfocament geopolític cal assenyalar dues desviacions ex-
tremes. La primera és la seva assumpció immediata, sense més crítica o 
elaboració. El resultat és, per exemple, l’eclèctic afegit al costat de la lluita de 
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classes, com a categories d’entitat equivalent, de tota una sèrie de “dialècti-
ques d’Estats i imperis”, que difícilment amaguen el seu aroma xovinista-im-
perialista, totalment aliè al marxisme. En segon lloc, més proper a la tradició 
economicista del revisionisme, com ja hem avançat, es troba la seva planera 
ignorància i negació. Ja hem assenyalat el dèficit dialèctic que implica tal 
actitud, que cau de ple en l’economicisme imperialista, que vincula unívoca 
i mecànicament, això és, de manera abstracta, la política concreta de tal o tal 
potència imperialista en un moment donat respecte d’alguna de les carac-
terístiques econòmiques generals de l’imperialisme, que habitualment que-
den reduïdes a l’exportació de capitals. D’igual manera que l’economicisme 
deriva mecànicament la lluita de classe revolucionària del proletariat respec-
te de la immediata lluita econòmica per les seves condicions d’existència, la 
política de l’imperialisme és reduïda a mer epifenomen d’una de les mani-
festacions econòmiques del mateix. No sembla que aquesta enginyosa críti-
ca economicista hagi aportat en aquest moment més que una nova repetició 
de veritats buides, “conegudes des de fa ja molt temps” entre l’avantguarda, 
sobre la “lluita entre grups financers”, despullant de tota substància a l’anàli-
si concreta de la situació concreta de la pugna entre potències imperialistes. 

Però a més d’aquesta mutilació de l’anàlisi concreta de la situació con-
creta a favor de la repetició abstracta de veritats generals, hi ha una altra 
qüestió de fons que ens preocupa respecte a l’arrumbament d’aquesta pers-
pectiva de les relacions geopolítiques entre Estats. I és que, efectivament, el 
proletariat revolucionari ja va assolir històricament l’estat d’assentar el seu 
poder estatal durant un període prolongat a l’entorn agudament hostil del 
sistema interestatal imperialista. L’experiència de la Unió Soviètica no només 
és paradigmàtica, sinó particularment oportuna en aquesta anàlisi. La pres-
sió d’aquell entorn imperialista es va fer notar sobre el poder revolucionari 
des del seu bressol i no es va aturar inclús quan els revisionistes van eliminar 
la dictadura del proletariat. Com hem assenyalat en nombroses ocasions, va 
haver una aguda contradicció objectiva entre les necessitats de desenvolu-
pament de la Revolució Proletària Mundial (RPM) i els imperatius de conser-
vació de l’Estat soviètic. Aquesta contradicció va travessar tota la història de 
la Internacional Comunista (1919-1943) i, en general i com també hem asse-
nyalat en nombroses ocasions, podem concloure que va tendir a inclinar-se 
cada vegada més cap a l’aspecte de conservació a tot preu de l’Estat soviètic, 
arribant a identificar la mateixa RPM amb la supervivència d’aquest. Quals-
sevol que fossin les històriques limitacions ideològiques i subjectives que 
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van facilitar aquest desplaçament —sobre les quals també hem aprofundit 
en altres ocasions—, convé no perdre de vista que a aquestes limitacions 
les franquejava el pas la descomunal pressió objectiva que l’Estat soviètic va 
patir des del seu naixement i fins a la desaparició mateixa de la seva darrera 
versió revisionista (i que inclou Brest-Litovsk; la intervenció imperialista a la 
guerra civil; el cordon sanitaire; la major invasió militar de tota la història el 
1941, conduent a una guerra d’extermini, i l’encerclament i la constant ame-
naça d’aniquilació durant la Guerra Freda). Obviar tot això a l’hora de realit-
zar la necessària crítica a la capa dirigent soviètica del període de Stalin seria 
oblidar que aquella mortífera pressió imperialista serà una constant objecti-
va de qualsevol empresa exitosa que aconsegueixi rellançar la RPM fins al ni-
vell ja històricament assolit. El correcte maneig futur d’aquesta contradicció 
RPM-Estat socialista no es resoldrà amb doctrinarisme, sinó que requerirà 
una avantguarda entrenada en el domini (en primer lloc, necessàriament 
teòric) de la problemàtica de l’Estat en tota la seva amplitud, incloent-hi les 
seves relacions exteriors (ja que la nova dialèctica avantguarda-Partit no pot 
sostenir-se sinó sobre la comprensió de la seva predecessora masses-Estat). 
Precisament, aquest domini de l’avantguarda serà justament la millor garan-
tia que les inevitables pressions i amenaces (que apareixerien pràcticament 
com a fenòmens físics donats per a una avantguarda inadvertida) que asset-
jaran als futurs Estats socialistes no es convertiran en servitud de la RPM, 
inopinadament subordinada a la Realpolitik de la supervivència possible a 
cada moment. En aquest sentit, ens situem en la tradició de Marx, qui el 
1864, malgrat haver desxifrat ja els enigmes de la mercaderia i el valor, no 
sermonejava al proletariat amb veritats generals, sinó que l’animava a “in-
troduir-se en els misteris de la política internacional”. 

L’acció de l’imperialisme rus

Una altra de les fal·làcies que propalen alguns sectors del revisionisme 
es refereix al caràcter no imperialista de Rússia. De nou, es torna a caure en 
l’economicisme imperialista en entendre l’imperialisme com a una sèrie de 
característiques econòmiques aïllades, atribuïbles només a algunes de les 
grans potències del sistema. Per suposat, l’afirmació que Rússia no és una 
potència imperialista obvia inclús elements fonamentals de tals característi-
ques econòmiques analítiques (ignora, entre altres coses, el caràcter mono-
polista dels sectors clau de l’economia russa i la creixent exportació russa de 
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capitals, especialment des del boom econòmic dels 2000 —molts dels quals, 
per cert, haurien anat precisament a Ucraïna abans de 2014), però, sobre-
tot, significa precisament no comprendre el caràcter sistèmic de l’imperia-
lisme com a fase integral del capitalisme en un moment històric determinat, 
caracteritzat per que l’acumulació de capital es realitza a escala mundial. Al 
fons es tracta d’una reedició de la vella concepció kautskiana que entenia 
l’imperialisme com una política (econòmica en aquest cas) determinada de 
certes potències. Al contrari, des del punt de vista sistèmic del leninisme, 
no hi ha gran potència capitalista que pugui ja escamotejar-se de l’etiqueta 
d’imperialista. I, certament, Rússia és una gran potència sota qualsevol es-
tàndard de consideració. La més dèbil de les actuals, a gran distància d’Es-
tats Units i la Xina, però amb un poder que sobrepassa el marc regional 
(malgrat les menyspreadores declaracions en aquest sentit, realitzades amb 
tota intenció, d’alguns dirigents estatunidencs, com Obama): simplement la 
seva mida física, la seva disposició de matèries primeres, la mida de la seva 
economia (evident quan s’esquiven els habituals criteris monetaristes i es 
mesura per paritat adquisitiva real), el seu complex militar-industrial, així 
com el poder, tant convencional com estratègic, de les seves forces arma-
des. Ja no és la superpotència global que encara fou el socialimperialisme, 
però accions com la seva intervenció a Síria o, més enllà del seu revés inicial, 
la seva capacitat d’operar, sense recórrer a la mobilització, de manera contí-
nua i durant mesos cents de milers de soldats a una guerra d’alta intensitat 
a un país estranger, tot i que veí, com Ucraïna, mostren que el poder rus 
sobrepassa la seva categorització com a merament regional.

Establert el seu caràcter estructural, atendre a l’acció política de l’Estat 
rus i els seus procediments no només és útil des del punt de vista analí-
tic concret, sinó també per confirmar el seu caràcter imperialista i fer una 
completa refutació dels qui neguen tal naturalesa. És de notar que, des del 
punt de vista de la Línia de Reconstitució (LR), aquesta perspectiva, atenta a 
l’activitat de les potències implicades, és particularment interessant: la for-
ma d’aquesta activitat està dialècticament relacionada amb la naturalesa de 
qui l’exerceix. Com hem assenyalat en nombroses ocasions, la determinació 
històrica de l’acció política en les condicions del capitalisme es configura a 
través de la dialèctica masses-Estat. Dins d’aquesta unitat contradictòria, 
una verdadera política democràtica i, donat el cas que ens ocupa, antiim-
perialista tendeix a recolzar-se més en el primer aspecte com a centre de 
gravetat. Probablement, el cas paradigmàtic de lluita antiimperialista seria 
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el combat del poble vietnamita pel seu alliberament i unitat nacional. Efec-
tivament, un cop expulsat el colonialisme francès i alliberat el nord de Viet-
nam, l’accés a l’estatalitat formal en aquella zona localitzada del país va se-
guir sense ser el motor de desenvolupament de la lluita nacional vietnamita. 
El nou Estat alliberat no va passar a dirigir el moviment segons les lògiques 
de la seva pròpia naturalesa, tal com vindrien donades per la seva inserció 
reconeguda en el sistema interestatal: atenció per l’equilibri de poder, re-
lació de forces convencionals i diplomàcia entre Estats, etc. Lluny d’això, el 
centre de gravetat de la lluita nacional es va desplaçar cap al moviment de 
masses al sud del país en lluita contra el règim titella de la llavors Saigon. La 
República Democràtica al nord va passar a ser una base de suport fonamen-
tal de la lluita nacional, però com a conjunt orgànic coherent respecte a la 
lluita armada de masses al sud, sense supeditar la lògica d’aquesta lluita a 
la de la seva pròpia convivència amb l’imperialisme al pla estatal formal. És 
a dir, tot i que la direcció vietnamita s’assentava a Hanoi, la raó ordenadora 
del moviment nacional no va passar a ser l’Estat del nord, sinó el desenvo-
lupament polític i militar del moviment de masses al sud. Eloqüentment, la 
substitució al paper antagonista del colonialisme francès per l’imperialisme 
ianqui que, des del punt de vista de les relacions de poder entre Estats, 
hauria hagut d’induir a una Realpolitik cauta i conservadora, donat l’enorme 
increment del poder d’aquest antagonista, va conduir a tot el contrari, a una 
intensificació de la lluita de masses i a l’activitat guerrillera al sud, el suport i 
sosteniment de les quals des de la República Democràtica era orgànicament 
innegociable. Tal és el fonament polític de l’audàcia del poble que va propi-
nar una de les seves més humiliants derrotes a l’imperialisme.

Valgui tal exemple paradigmàtic de genuïna lluita antiimperialista per 
comprendre la monstruosa corrupció d’aquest concepte pel revisionisme 
quan s’adjudica a polítiques com la de l’actual Estat rus. Molt al contrari, 
Rússia no ha deixat d’exercir el gran joc de la política de gran potència, els 
equilibris de poder convencional entre Estats, la diplomàcia de gabinet i la 
consideració dels moviments de masses com a peons, sacrificables i incò-
modes, en aquest gran joc. Com sabem, el cop d’Estat del Maidan el febrer 
de 2014 i la constatació que amb ell havia arribat al poder el vell naciona-
lisme banderista van produir com a resposta el que es va conèixer com la 
Primavera russa: un moviment de masses espontani que compartia moltes 
de les queixes que havien animat al Maidan en els seus orígens espontanis 
(contra la corrupció, l’empobriment, etc.), però amb una orientació política 
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nacional diferent. Aquest moviment es va estendre durant març i abril de 
2014 pel sud i est d’Ucraïna i, en general, no era separatista als seus inicis, 
però sí que afirmava la identitat multinacional d’Ucraïna i el paper de la llen-
gua i cultura russes en la seva conformació, fet que, en l’esfera internacio-
nal, comportava una postura d’apropament/no hostilitat cap a Rússia. L’acti-
tud de Moscou, que havia deixat caure a Ianukòvitx (habitualment titllat de 
“pro-rus”, cosa que és inexacta, ja que, com hem dit en altres ocasions, més 
aviat era un representant de la neutralitat del país, no hostil a Rússia, però 
tampoc particularment dòcil als seus desitjos), davant aquest moviment fou 
oportunista i àmpliament instrumental. A l’únic lloc on l’acció de la Federa-
ció Russa es va moure amb sintonia amb un sector clau del moviment de 
masses fou precisament al lloc on, per raons històriques, dominava més la 
seva veta separatista, a Crimea. Allà es va presenciar l’única acció russa rà-
pida, audaç i que estava en certa consonància amb la direcció del moviment 
de masses local, i això degut fonamentalment a motivacions estratègiques 
respecte a la posició russa al Mar Negre.

A partir de llavors, l’actitud del Kremlin envers els moviments al sud, est 
i, particularment, al Donbass fou d’evident incomoditat. Contràriament a 
l’habitual acusació atlantista, lluny de promoure’ls, Rússia, més preocupada 
per trobar l’entesa amb les cancelleries occidentals, especialment amb Ber-
lín i París, va intentar d’avortar aquells moviments (acords de Ginebra d’abril 
de 2014) i va permetre que durant maig i juny fossin esclafats sobre el ter-
reny a gran part del país (destaca l’acte de terror de la massacre d’Odessa, 
tot i que no fou ni molt menys l’únic), amb conseqüències que avui ens 
semblen decisives. Només quan la derrota del seu últim reducte al Donbass 
a mans de l’Exèrcit ucraïnès i els Freikorps banderistes semblava imminent, 
Putin, empès per la indiferència europea als seus apropaments i la pressió 
domèstica del nacionalisme rus, va decidir-se a enviar una ajuda important, 
tot i que eficaç només per evitar aquella derrota. En tot moment l’actitud 
del Kremlin va tenir el seu focus lluny del moviment intern de la societat 
ucraïnesa, menyspreant-lo a favor dels jocs d’equilibri entre potències im-
perialistes. De fet, Putin, observant les aparents contradiccions entre Was-
hington i el flanc europeu de l’atlantisme durant la crisi del Maidan (resumit 
en el famós “fuck the EU” de Nuland), va intentar aprofitar tota la situació 
per introduir una falca precisament entre les dues riberes de l’Atlàntic, pug-
nant per atraure’s a la UE i separar-la de Washington.

Tota aquesta estratègia, formalment exitosa, es resumeix en els dos 



32

Acords de Minsk, negociats amb la mediació de Rússia, França i Alemanya. 
Aquesta estratègia exigia la subordinació i disciplinament del moviment 
al Donbass. D’aquesta manera, es va tallar immediatament tota vel·leïtat 
social que pogués deduir-se de la vaga nostàlgia de la germanor de pobles 
soviètica que animava una part del moviment, mentre que es va condicio-
nar tot el seu desenvolupament al curs d’aquesta entesa amb els departa-
ments diplomàtics de les potències europees. Això queda exemplificat en 
l’actitud de Moscou envers els referèndums d’independència en les ja au-
toproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk el maig de 2014, així com 
la formació poc després de la confederació de Nova Rússia entre ambdues 
repúbliques. Sense entrar a com l’elecció del nom (Nova Rússia era la de-
nominació de la vella Governació administrativa tsarista) ens parla molt de 
la ideologia dominant ja llavors, Moscou simplement va ignorar els desitjos 
independentistes, majoritaris després d’experimentar la sagnant ofensiva 
ucraïnesa, i va fer que al cap de pocs mesos les referències a Nova Rússia 
desapareguessin degut a la incomoditat que produïen respecte a les nego-
ciacions a Minsk. A aquest disciplinament del moviment al Donbass també 
van contribuir oportuns assassinats (oficialment adjudicats a la intel·ligència 
ucraïnesa, però alguns d’ells sota sospita) o la retirada de líders carismàtics 
i més independents, com Mozgovoi, Givi o Strelkov, que van passar a ser 
substituïts per figures anodines amb vincles més clars amb la intel·ligència 
russa. Aquest disciplinament era necessari, ja que, finalment, els Acords de 
Minsk quedaven molt curts respecte a on havia arribat el desenvolupament 
polític al Donbass. I és que aquests tractats, tal com van ser firmats el febrer 
de 2015 (el que es coneix com a Minsk II), implicaven que, a canvi d’un ma-
jor grau d’autonomia i independentment de la voluntat d’aquestes regions, 
el Donbass es mantindria dins l’Estat ucraïnès. Això era útil per al Kremlin ja 
que permetia mantenir un element intern que equilibrés la balança política 
a Ucraïna, ajudant a preservar el seu estatus neutral i prevenint la deriva 
atlantista clarament promocionada des de Washington amb el seu suport 
al nacionalisme banderista. Igualment, semblava separar a EE.UU. de la UE, 
titubejant però amb una posició en principi diferenciada de la del germà 
gran estatunidenc. Tot això eren victòries de gabinet i exemplificaven que 
en tot moment el Kremlin va manejar la situació des del punt de vista de la 
posició de l’Estat rus en l’equilibri de potències, sent l’esfera de decisió clau 
la de les negociacions a la cimera entre Estats, subordinant absolutament 
el moviment i el desig de les masses a Ucraïna i el Donbass a aquest es-
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devenir. Els fruits d’aquesta política netament imperialista es demostraran 
amargs... Aquesta suposada victòria que eren els Acords de Minsk, ja difícil-
ment una retribució que, des del punt de vista de la competició imperialista, 
ni tan sols formalment compensava la decidida col·locació d’Ucraïna sota 
l’òrbita atlantista després del cop del Maidan, fou a més incomplerta en tot 
moment per Ucraïna en la seva aplicació material. EE.UU., mai partícip de 
Minsk, va encoratjar aquest incompliment, amb l’actitud de la UE oscil·lant 
entre la hipocresia i la impotència. La guerra al Donbass, d’alta intensitat 
entre juny de 2014 i febrer de 2015 (amb l’aturada intermèdia propiciada 
pel primer acord de Minsk el setembre de 2014), mai va acabar sinó que 
simplement es va congelar, mentre els instructors de l’OTAN es convertien 
en part del paisatge ucraïnès.

El caràcter feble de la Realpolitik de Moscou s’ha mostrat en totes les se-
ves conseqüències amb l’esgotament de la primera fase del conflicte el pas-
sat febrer. Si alguna cosa ha demostrat el nou estadi de guerra a gran escala 
és que aquests últims anys, des de la firma de Minsk, l’equilibri militar s’ha 
desplaçat en detriment de Rússia. Mentre Rússia, sense molta consideració 
pels quotidians bombardejos que la població del Donbass ha patit a mans 
de l’artilleria ucraïnesa durant aquests set anys, reclamava als seus col·le-
gues occidentals la implementació de Minsk davant les orelles sordes de 
tots, l’Exèrcit ucraïnès, que havia estat fàcilment batut el 2014-15, s’enfortia 
cada any. Efectivament, l’Exèrcit ucraïnès fou purgat pel règim del Maidan 
d’elements dubtosos per al nacionalisme, va rebre una ingent inversió (el 
2020 va assolir pràcticament el 9% del PIB d’un país en constant crisi econò-
mica i empobriment) i va avançar cada vegada més en el que rigorosament 
pot considerar-se la seva integració de facto a l’OTAN, com s’evidencia res-
pecte a l’ensinistrament, la tàctica, l’estil i les estructures de comandament 
i la intel·ligència. Sense dubte, la consciència d’aquest progressiu enforti-
ment i integració ha estat el que ha motivat la urgència de la invasió russa 
del passat febrer. No obstant això, de nou aquí es posa de manifest la des-
esperada curtedat de la política russa. L’acció ha estat una autèntica aposta, 
que no buscava tant la victòria militar com el col·lapse polític del govern 
ucraïnès, que, a semblança de Txecoslovàquia el 1968, cauria mitjançant la 
combinació d’una acció de forces especials a la capital i la mera intimidació 
de veure l’entrada de les columnes blindades a través de la frontera. Una 
altra vegada l’imperialisme rus ha quedat molt enrere del seu antecessor 
socialimperialista. Si el 1968 l’entorn del Pacte de Varsòvia permetia una 
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acció d’aquest tipus, el context internacional del 2022 era el del predomini 
atlantista al voltant d’un règim al nucli del qual es trobaven forces fanàti-
cament anti-russes. L’únic element que podria haver desestabilitzat el sòl 
del règim del Maidan i haver fet concebible aquest esfondrament era pre-
cisament el d’aquell moviment de masses de la primavera de 2014 que el 
Kremlin, amb la seva política imperialista de cancelleria, havia permès que 
fos massacrat, terroritzat i dispersat, mentre el banderisme s’atrinxerava a 
l’aparell de l’Estat ucraïnès. Fracassada ara l’aposta inicial, que s’ha saldat 
a més amb un clar revés a la zona nord d’Ucraïna, al voltant de Kyiv (degut 
en bona part a un pla operacional erroni, dissenyat en funció de premisses 
polítiques i ideològiques falses i reaccionàries), s’obre la perspectiva d’una 
guerra llarga i incerta. Inclús l’actual fase de guerra a gran escala evidencia 
el punt catastròfic de la política imperialista russa, ja que ciutats i punts forts 
que haurien estat fàcilment ocupats el 2014 i 2015 i que inclús van veure 
l’expulsió inicial de les autoritats oficials ucraïneses per les masses anti-Mai-
dan, com és el cas de Mariúpol (conquerida per l’Exèrcit ucraïnès el maig de 
2014 i a la que només la firma de Minsk II el febrer de 2015 va salvar de ser 
represa pels independentistes recolzats per Rússia), han estat avui escenari 
d’importants batalles que han consumit grans recursos i alimentat els mites 
i l’irredemptisme del nacionalisme ucraïnès.

Cal assenyalar aquí un altre element que redunda en el caràcter imperi-
alista de l’Estat rus i en com això debilita les seves pretensions polítiques. 
Es tracta de la ideologia del règim, que no és altra que el nacionalisme rus 
i que, malgrat la seva actualització per incloure simbòlicament algun dels 
fets del segle XX (essencialment la Gran Guerra Patriòtica), no pot amagar 
la seva esguerrada ànima xovinista gran-russa. I és que darrere de l’aposta 
que representava el pla inicial rus d’aquest febrer hi havia també una con-
cepció del món, precisament la d’aquest nacionalisme gran-rus. La il·lusòria 
pretensió que l’Estat ucraïnès s’enfonsaria amb el mer colpejar la seva porta 
i que els petits russos s’avindrien als designis del germà gran eslau, partia 
de la concepció xovinista —implícita en els articles de Putin i explícita en els 
seus discursos previs a la invasió— que Ucraïna no és una nació i que la seva 
estatalitat no té arrelament, sent poc més que un crim bolxevic. En defini-
tiva, el pla rus s’alimentava del menyspreu i la subestimació de la consci-
ència nacional ucraïnesa i del procés d’intensiva nacionalització que havien 
suposat els trenta anys d’independència passats, incloent-hi els últims vuit 
anys de repressiva ucraïnització impulsada pel banderisme. Per suposat, 
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una política democràtica alternativa a la simple oposició d’un nacionalisme 
a l’altre, estava fora de l’abast de Moscou, ja que això hauria suposat partir 
del fet que ja va saber reconèixer el bolxevisme fa més d’un segle: Ucraïna ja 
és una nació, d’entitat igual a la russa i té el mateix dret a la seva autode-
terminació. Només des del reconeixement incondicional d’aquesta realitat 
eren enormes les possibilitats que s’obrien de desenvolupar un moviment 
de masses internacional, segons l’estructura multinacional d’Ucraïna i que 
s’hauria oposat a l’exclusivisme racista banderista, pugnant per una orga-
nització democràtica de l’Estat ucraïnès (de la qual amb tota naturalitat 
s’hauria declinat el rebuig a ingressar en blocs militars imperialistes hostils 
a Rússia). Les estadístiques i enquestes anteriors al Maidan (i més encara 
les anteriors a l’anomenada revolució taronja de 2004, que ja va començar 
a normalitzar els dogmes banderistes i a mediatitzar tota la vida política 
del país al voltant de la qüestió nacional) mostren aclaparadorament que la 
majoria dels ucraïnesos utilitzaven quotidianament l’idioma rus, evidencia-
ven la bona voluntat envers Rússia i recels envers la integració a l’OTAN, a la 
vegada que, això sí, defensaven el manteniment de la independència i so-
birania d’Ucraïna. Els fonaments per aquest moviment democràtic estaven 
per tant per tot arreu i, s’ha de dir, enfonsaven les seves arrels en la política 
nacional soviètica i en la memòria de la realitat històrica assolida d’aquella 
germanor de pobles (tot i que fos progressivament deslluïda pel revisionis-
me). Per suposat, els tripijocs imperialistes i la ceguesa xovinista del règim 
rus, insensible als sofriments de la societat ucraïnesa (quan no responsa-
ble de bona part dels mateixos), van dilapidar aquest potencial, denunci-
ant arrogantment el llegat soviètic i propalant les virtuts nacionalistes del 
món rus. Això va estrènyer la base social per aquest moviment democràtic 
a Ucraïna, ja que, enmig de la creixent envestida del banderisme, al qual 
retroalimentava, identificava el reconeixement del fet multinacional de la 
Ucraïna real amb el nacionalisme rus i inclús amb el mateix desmembra-
ment/desaparició del país. En qualsevol cas, serveixi per mostrar que, tot 
i que maltractat i mai desenvolupat, existia realment el fonament per a un 
moviment que sostingués una verdadera política antiimperialista, el centre 
de gravetat de la qual descansés en les masses ucraïneses i que realment 
hagués suposat l’apuntalament d’elements democràtics fonamentals per al 
mateix país.

Per suposat, no volem acabar aquest punt sense insistir que aquesta 
crítica a la política imperialista russa ha de ser entesa com a complement 
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i culminació de la seva crítica estructural. L’imperialisme rus simplement 
no pot concebre recolzar-se en un moviment de masses o permetre inclús 
que en determinat moment sobre aquest moviment descansi el centre de 
gravetat de la política russa. Això qüestionaria immediatament el seu règim 
i estructura interna. Només pot recórrer llavors a la diplomàcia de gabinet i 
a l’exèrcit regular, fet que, com veiem, el debilita encara més a l’hora d’en-
frontar-se a un imperialisme més fort. Cal deixar clar també que ens hem 
limitat a assenyalar els malmesos contorns possibles d’aquest moviment en 
el marc democràtic antiimperialista, limitat a la vella dialèctica masses-Es-
tat, per estar dirigida la nostra crítica cap a la il·lusió, que propalen alguns 
sectors revisionistes, d’un suposat “antiimperialisme rus”. Per suposat, el 
mateix marc democràtic, tot i que menys asfixiant que les rígides estructu-
res de l’imperialisme entre les que es mou la política putiniana, seria de per 
si una bastida estreta en les condicions objectives de la societat ucraïnesa, 
que exigeixen de l’avantguarda un punt de partida i un horitzó superior, com 
només pot ser la dialèctica històricament superior de la Revolució Socialista. 
El tractament democràtic de la qüestió nacional hauria de ser a Ucraïna, 
com a l’Estat espanyol, part de la línia política de l’avantguarda en la seva 
pugna per la reconstitució del comunisme i el desenvolupament de la re-
volució proletària. Per això convé insistir que la tragèdia que avui viuen els 
antics pobles germans soviètics ucraïnès i rus és un avís respecte a la catàs-
trofe que assetja rere les arrogants proclames socialxovinistes que, com a 
part de l’ambient general dominat per la reacció i el nacionalisme, s’obren 
pas entre l’avantguarda.  

Multipolaritat, imperialisme i lliçons militars

Abans de continuar amb l’escenari ucraïnès concret, convé aturar-nos 
un moment en un element associat a la fal·làcia que nega el caràcter imperi-
alista de l’Estat rus. Es tracta de les lloances a l’anomenada “multipolaritat”, 
la il·lusió de pensar que un sistema imperialista amb diversos centres de 
poder i decisió independents seria d’alguna manera més democràtic, just 
o equilibrat. De nou, això representa una de les formes més monstruoses 
d’embellir la naturalesa de l’imperialisme. I és que, en essència, despullat de 
tota equilibrada vestidura democràtica, la multipolaritat es resumeix al dret 
mútuament reconegut de diferents rapinyaires a garantir-se la seva part del 
pastís. Es tracta que, en diverses regions del globus, l’idioma del lladre i del 
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gàngster oficial no sigui l’anglès, sinó el rus o el mandarí. Cal haver oblidat 
qualsevol noció elemental de marxisme i haver interioritzat tant la derrota 
del proletariat al final del Cicle d’Octubre, assumint que no hi ha cap altre 
horitzó que aclamar els esforços dels imperialistes ascendents o dels més 
dèbils en aquest moment, com per atrevir-se a presentar aquest argument 
entre comunistes.

L’escàs recorregut “antiimperialista” d’aquesta pretensió s’evidencia 
quan es comprèn que la unipolaritat, és a dir, el domini incontestat de tot el 
sistema internacional per una sola gran potència imperialista, no es corres-
pon, ni tan sols empíricament, amb l’estructura material de l’imperialisme. 
En l’aspecte econòmic sembla corroborat per més d’un segle d’experiència 
que el desenvolupament desigual i a salts del capitalisme garanteix que el 
sòl del domini unipolar mai no serà estable. En els fets, la unipolaritat de 
l’incontestat hegemonisme ianqui correspon a una breu etapa en termes 
històrics, amb prou feines d’una generació, que podem perioditzar entre 
1989-91 i 2014 (data aquesta última a la qual, convencionalment, podem si-
tuar una transició que ja mostrava símptomes amb anterioritat i que, encara 
avui, no està completament tancada). La realitat és que la major part de la 
història de l’imperialisme ha estat dominada per la pugna entre diverses 
potències. La bipolaritat va marcar el període de la Guerra Freda, però –i 
haurien de prendre nota els partidaris “antiimperialistes” d’aquesta bucò-
lica multipolaritat– va ser el període 1900-1945 precisament el que, des 
del punt de vista del nombre de grans potències presents al sistema inter-
nacional, va estar marcat per la multipolaritat. És a dir, la simple evidència 
empírica mostra que en l’imperialisme, multipolaritat no pot associar-se 
amb “democràcia” o “equilibri”, sinó, molt al contrari, amb la multiplicació 
dels focus de tensió, l’acceleració de la competència interimperialista, la 
intensificació de les demandes pels nous repartiments del pastís, l’augment 
de la militarització i la major probabilitat de grans guerres entre potències, 
amb el que això suposa, en les nostres circumstàncies, d’increment del pe-
rill d’aniquilació nuclear. 

La constatació d’aquesta evidència no suposa idealitzar l’arbitrarietat i 
brutalitat de l’hegemonisme ianqui, sinó simplement oposar-se a la mistifi-
cació antimarxista de contraposar un període de desenvolupament històric 
concret de l’imperialisme a un altre, que no és sinó la lògica conseqüència 
de l’anterior. L’ascens actual de la multipolaritat és la filla legítima de l’avan-
çat estat d’esgotament del moment unipolar ianqui. De fet, políticament no 
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és sinó el resultat de la insatisfacció de les noves i velles potències davant el 
lloc que els correspon en el declinant ordre hegemònic ianqui. En el cas de 
l’ascendent nova força xinesa és obvi com d’estreta és la faixa a ella reser-
vada. És més eloqüent el cas del vell poder de Moscou, en termes històrics 
en indubtable declivi des dels seus cims relatius al segle XIX i, sobretot, a 
mitjans del segle XX. Des del 1991 la política dominant del poder rus no ha 
estat precisament l’oposició a l’empenta hegemonista ianqui, sinó, molt al 
contrari, la col·laboració, els intents de conciliació i la cerca de reconeixe-
ment. Això s’evidencia en dos moments fonamentals, de profundes implica-
cions geopolítiques: el primer trossejament de Iugoslàvia la primera meitat 
de la dècada de 1990 i durant l’anomenada guerra contra el terror durant 
els 2000. La pretensió del Kremlin era clara: disposició a acceptar l’hegemo-
nisme ianqui sempre que, en contraprestació, aquest li reconegués la seva 
esfera d’influència autònoma a l’espai de l’antiga URSS. És la negativa de 
Washington a concedir ni tan sols això el que, junt amb l’estabilització del 
poder rus després de l’estrepitós esfondrament dels 1990, duu al xoc actual 
que podem datar des del 2008 (Cimera de Bucarest de l’OTAN i guerra de 
Geòrgia). Això subratlla les dues característiques sobre les quals estem in-
sistint: la posició estratègica ofensiva de l’imperialisme atlantista en la seva 
empenta per acorralar i anul·lar a Rússia, però també el caràcter indubta-
blement rapaç, reaccionari i imperialista d’aquesta última potència, a la de-
fensiva només per una qüestió de feblesa relativa respecte dels seus rivals.

En aquest sentit, són inacceptables els arguments pseudotacticistes, 
que utilitzen la debilitat relativa d’un dels imperialismes com a coartada per 
justificar la seva submissió al mateix. No li correspon al proletariat revoluci-
onari lluitar per la igualtat entre els rapinyaires imperialistes (de la mateixa 
manera que no li correspon lluitar per que cada moviment nacional con-
quereixi el seu propi Estat-nació abans d’avançar cap a la dissolució de les 
nacions) com a pas previ a la lluita per l’enderrocament de tots ells. No van 
calcular els bolxevics la feblesa relativa del tsarisme respecte a l’imperialis-
me germànic abans de propugnar conseqüentment el derrotisme revoluci-
onari respecte al “seu propi” govern. A aquest respecte, és particularment 
saludable recordar a Lenin quan se’n reia de les disquisicions sobre quin 
rapinyaire va iniciar l’atac o quin està a la defensiva; sobre per on passa el 
front de batalla o sobre quin imperialista té més raó des del punt abstracte 
de la igualtat burgesa en queixar-se de com de “poc equitatiu” és l’actual 
repartiment del món respecte als seus apetits i capacitats estomacals. Tot 
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això és esport de filisteus que només té interès pel marxista des del punt de 
vista de l’anàlisi concreta a l’hora d’avaluar els possibles cursos de desenvo-
lupament de la situació, però que no pot desdibuixar ni per un moment la 
revolucionària repulsa i denúncia de tots els bandits imperialistes en la seva 
pugna reaccionària.

No volem tancar aquest epígraf sense referir-nos a una més de les baja-
nades filistees amb les quals ens ha obsequiat el catàleg de l’oportunisme. 
Es tracta de la denúncia com a “criminal” del “repartiment d’armes entre 
civils” que es va anunciar que havia realitzat el règim de Kyiv amb l’inici de 
la invasió. Siguin quines siguin les crítiques que puguin i s’hagin d’abocar so-
bre el reaccionari règim nacionalista ucraïnès, hauria de caure pel seu propi 
pes que un autodenominat comunista no s’hauria de sumar a aquest tipus 
de cridòria reaccionària i pseudopaternalista sobre com n’és de “criminal” 
donar armes als nens. La violència i la guerra són assumptes d’adults, espe-
cíficament de les classes dominants i dels seus professionals cossos especi-
als consagrats amb el monopoli de la violència, dels que la ciutadania ha de 
mantenir-se al marge i a la qual, en tot cas, només li toca jugar el propicia-
tori paper de víctima  de tal violència i tal guerra (permetent que altres or-
ganismes especialitzats puguin fer-se càrrec de l’atenció a les víctimes). Evi-
dentment, Zelensky no està promovent cap mena de guerra popular, però, 
com diem, en qualssevol de les nombroses crítiques que es poden fer cap el 
règim que representa no han de posar-se en qüestió elements de principi 
del comunisme revolucionari, com són la necessitat de l’armament de les 
masses i la violència revolucionària precisament per, entre altres coses, fer 
miques els aparells especials de violència de la burgesia.

Ja que esmentem la Guerra Popular, cal apuntar un parell d’elements 
interessants a la vista dels esdeveniments bèl·lics a Ucraïna. Com diem, no 
hi ha lloc per considerar que Ucraïna estigui realitzant cap tipus de guerra 
popular, no ja només, per descomptat, des del punt de vista dels requisits 
de l’estratègia universal del proletariat, sinó tan sols des del significat lax de 
les paraules com a guerra del poble. La mobilització ucraïnesa s’emmarca 
dins de les vies burgeses convencionals de la guerra regular i és un pro-
cediment de la guerra total que va ser particularment habitual en aquest 
període de multipolaritat de 1900-1945. Tampoc l’esforç de guerra d’Ucraï-
na –que, abans de la guerra, ja comptava amb el segon exèrcit d’Europa en 
grandària– i les seves perspectives poden deslligar-se de l’ajuda massiva que 
està rebent des de l’imperialisme atlantista. Com ja dèiem, aquest ha passat 
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de subministrar equipament útil per a una estratègia defensiva i inclús irre-
gular o insurgent (armament antitanc i antiaeri portàtil) a començar a enviar 
massivament el que és necessari per a una guerra d’alta intensitat a gran es-
cala tête à tête contra Rússia (blindats, artilleria, etc.). No obstant això, a fal-
ta que puguin substanciar-se aquests enviaments occidentals i descomptant 
la superioritat numèrica en tropes que la mobilització ha proporcionat als 
ucraïnesos, el bàndol que fins ara ha gaudit de la superioritat armamentísti-
ca i tecnològica sobre el terreny ha estat fonamentalment Rússia. Més enllà 
dels efectes desastrosos que en l’aspecte militar ha tingut l’erroni planteja-
ment inicial rus sobre què ja venim parlant, els ucraïnesos han compensat 
aquesta superioritat russa, a més de comptar amb la intel·ligència i l’en-
sinistrament OTAN (probablement superior al rus en termes tàctics), amb 
una intel·ligent estratègia defensiva que, a més dels nombres de la mobi-
lització, ha descansat sobre l’ús de tàctiques irregulars i de tipus guerrilla 
per l’assetjament de les comunicacions i la logística russes, així com la 
utilització de les ciutats com a pivots i eixos de la resistència. De nou, en 
un paisatge caracteritzat per l’absència d’accidents geogràfics d’entitat, que 
suposadament serien imprescindibles per a qualsevol mena d’estratègia asi-
mètrica (jungles, muntanyes, etc.), les zones urbanes s’han demostrat un 
cop més com entorns idonis per equilibrar rivals amb una notable bretxa 
tecnològica o de potència de foc. Una altra qüestió molt interessant que 
convé apuntar és el creixent protagonisme dels drons sobre el camp de ba-
talla, incloent-hi l’ús d’aparells no tripulats barats i d’origen comercial per ús 
civil. Més enllà dels debats doctrinals burgesos sobre si aquest nou tipus de 
sistemes integrats marca la fi de “les grans plataformes de la guerra industri-
al” (aviació, blindats, grans bucs, etc.), el que és cert és que indubtablement 
suposen una democratització sense precedents del poder aeri, plena de 
possibilitats des del punt de vista de l’anomenada guerra asimètrica (com 
ja han demostrat, per exemple, els houthis a Iemen), i que, de nou, torna a 
posar de manifest la congruència de les concepcions com la Guerra Popular 
respecte a les tendències objectives del desenvolupament social. Insistim 
en el fet que res del que està passant a Ucraïna en el terreny militar pot 
deslligar-se de la intervenció atlantista i que és en tot moment una guerra 
convencional entre exèrcits burgesos, però ens sembla interessant, des del 
punt de vista de la concepció de la Guerra Popular com a estratègia univer-
sal del proletariat, cridar l’atenció sobre aquests fets, que emanen del major 
conflicte bèl·lic que ha vist Europa des de 1945.
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Nacionalisme i nazifeixisme a Ucraïna

La geopolítica de la competència entre imperis és també fonamental 
per comprendre el nacionalisme ucraïnès en un lloc que literalment vol dir 
terra de frontera. Com altres nacionalismes de petita nació (això és, sense 
Estat), el nacionalisme ucraïnès pren forma com a impuls de l’idioma i la 
resignificació de tradicions agràries l’últim quart del segle XIX. Tanmateix, 
la base fonamental on aquest esforç aterra no serà a l’àrea geogràfica més 
àmplia de la Ucraïna sota domini tsarista, sinó a la més reduïda part sota 
jurisdicció austrohongaresa (anteriorment sota control polonès) de Galítsia, 
amb capital a l’actual Lviv. Aquests territoris mai havien estat sota el con-
trol del poder moscovita i només seran integrats amb la resta del que avui 
és Ucraïna primer el 1939 i més tard, permanentment, acabada la Segona 
Guerra Mundial. D’aquesta manera, el nacionalisme ucraïnès es desenvo-
lupa de manera heterogènia. A l’imperi rus ho fa de forma més tènue i tar-
dana, quedant la qüestió nacional en part difuminada rere la més urgent 
qüestió agrària. Aquí, el nacionalisme ucraïnès només començarà a prendre 
cos amb la revolució de 1905 i, per aquest context històric general de l’im-
peri rus (preeminència de la qüestió agrària, referencialitat del marxisme, 
ascens del moviment revolucionari, etc.), es tracta en aquest moment d’un 
nacionalisme que adopta tints socialitzants, situat ideològicament entre la 
dreta esserista i els socialistes nacionals tipus Pilsudski. Per contrast, en el 
mosaic imperial dels Habsburg, afligit per la qüestió nacional, pren molta 
més força, primer com a reacció al tradicional domini polonès de Galítsia, 
més tard, al voltant de la guerra imperialista de 1914 i promocionat per les 
mateixes autoritats austríaques, com a contrapès del paneslavisme tsarista. 
Aquesta és, com ja assenyalàvem al posicionament de febrer, la caracterís-
tica clau del nacionalisme ucraïnès: la dependència històrica dels rivals 
imperialistes del poder establert a Moscou (independentment del caràcter 
d’aquest poder). Això es mostra descarnadament en la que serà la seva ex-
periència fundacional com a Estat-nació (obviem per ociós i d’escàs profit 
científic el debat nacionalista sobre la cèlebre Rus de Kyiv medieval), durant 
el període de revolució i guerra civil de 1917-1921. Efectivament, aquí es 
va demostrar que l’anomenada República Popular d’Ucraïna no era rival de 
l’internacionalisme bolxevic. En totes les diverses fluctuacions que van mar-
car aquest convuls període, els nacionalistes només van poder pretendre 
afirmar la seva autoritat a Kyiv sota el paraigua dels rivals imperialistes i 
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externs dels bolxevics: les Potències Centrals primer i els invasors polonesos 
posteriorment. La seva sort va marcar la dels nacionalistes ucraïnesos, sem-
pre avançant o retirant-se junt amb aquests exèrcits estrangers.

Sense lloc a la nova Ucraïna soviètica (ni tampoc a la Polònia naciona-
lista), els líders nacionalistes a l’exili europeu operaran el canvi doctrinal 
fonamental que donarà lloc a la forma ideològica definitiva que el naciona-
lisme ucraïnès pren fins avui dia. A l’atmosfera dels 1920, aquests enemics 
irreconciliables del poder soviètic van donar amb total naturalitat el gir des 
de qualsevol vel·leïtat socialista cap al puixant experiment feixista que, 
amb tot l’aire de la novetat, s’obria pas a Itàlia. D’aquesta manera, inspirat 
per Dontsov, es funda a Viena el 1929 l’Organització de Nacionalistes Ucra-
ïnesos (OUN per les seves sigles habituals). A aquesta organització perta-
nyen sinistres noms com Bandera o Xukhèvitx i serà sota el seu ascendent 
que el nacionalisme ucraïnès apareix per segona vegada sobre l’escenari 
històric. Ocorrerà durant la Segona Guerra Mundial i, com és constant, un 
altre cop de la mà d’un exèrcit invasor: aquest cop ni més ni menys que la 
Wehrmacht nazi, amb la qual el nacionalisme ucraïnès col·laborarà entu-
siastament (col·laboració que avui dia és reivindicada sense embuts). Els 
nacionalistes ucraïnesos no només allistaran diverses unitats de combat 
al servei del nazifeixisme alemany, la més coneguda de les quals és la 14ª 
Divisió Waffen SS Galizien, sinó que formaran la seva pròpia organització 
armada (l’Exèrcit Insurgent Ucraïnès o UPA), col·laborant activament a l’Ho-
locaust nazi i afegint la seva pròpia ració de genocidi, com, per exemple, 
la massacre d’uns 150.000 polonesos a Volynia. Algunes estimacions de la 
mateixa literatura acadèmica burgesa situen la xifra de víctimes mortals del 
nacionalisme ucraïnès en aquest període, tant per col·laboració amb el na-
zifeixisme alemany com per responsabilitat directa, al rang dels dos milions. 
De fet, si sumem els pogroms ja protagonitzats pels nacionalistes ucraïnesos 
el 1917-1920, el balanç al final de la Segona Guerra Mundial és que la Ucra-
ïna occidental havia resultat en una zona molt més “purament” ucraïnesa. 
Per aquesta raó el nacionalisme ucraïnès no pot simplement renegar de la 
seva col·laboració amb el nazifeixisme alemany. Aquest període no només 
va marcar profundament la seva concepció racista del que ha de ser la nació 
ucraïnesa, sinó que, en termes històrics, l’Holocaust va significar un pas 
endavant efectiu en el projecte d’etno-Estat ucraïnès, pas sobre el qual se 
sosté el mateix desenvolupament polític del nacionalisme ucraïnès. I és 
que eliminada la significativa presència de les comunitats jueva i polonesa 
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que caracteritzava la Galítsia prèvia a 1941, el nacionalisme ucraïnès pot 
concentrar-se en la unívoca hostilitat contra Rússia. El leit motiv passa a 
ser exclusivament eixamplar la bretxa respecte a Rússia i extirpar la tradició 
malorussa del bagatge nacional: Ucraïna es construirà com a inequívoca en-
titat anti-russa. 

Això coincideix amb un gir del nacionalisme ucraïnès respecte al seu 
suport geopolític imperial. Si fins aleshores el paper de padrí l’havia exer-
cit fonamentalment l’imperialisme germànic, després de la Segona Guerra 
Mundial passarà a representar-lo l’imperialisme ianqui. A diferència d’al-
tres col·laboracionistes, que no van poder escapar a la justícia soviètica, els 
supervivents de la Galizien seran acollits al “món lliure”, essent el nucli de la 
diàspora ucraïnesa als EE.UU. i Canadà. Aquest exili ha arribat a formar un 
poderós lobby de pressió en aquests països, no només influenciant la políti-
ca del centre imperial, sinó pressionant per una reescriptura de la història al 
gust del nacionalisme ucraïnès, ja evident a nivell de divulgació de masses i 
que sembla estar cridada a ser, pel que fa a la història d’aquestes terres, la 
narrativa dominant a aquest costat del nou teló d’acer. Serà l’imperialisme 
ianqui el que recolzi la sagnant insurgència que l’UPA protagonitzarà a Ga-
lítsia un cop l’Exèrcit Roig expulsi als alemanys el 1944 i que durarà fins ben 
entrada la dècada de 1950. Des d’aquí s’arriba sense solució de continuïtat 
ni major evolució ideològica al període actual. En mig de la citada ajuda i 
finançament estatunidenc, el nacionalisme ucraïnès que ressorgeix ober-
tament després de la dissolució de l’URSS el 1991 té, en el seu nucli més 
irreductible, militant i decidit –a la seva avantguarda–, el mateix revesti-
ment banderista d’aroma nazifeixista. La seva tradició ha estat cultivada a 
l’exili sota la legitimitat de la vella Guerra Freda i els seus herois són els que 
ha santificat el règim del Maidan. La mateixa figura del genocida Bandera és 
simptomàtica d’aquest procés. Marginal a l’imaginari de la Ucraïna indepen-
dent fins a la revolució taronja, Iúsxenko, no sense escàndol, el designarà el 
2010 heroi d’Ucraïna. Tot i que això serà revertit per Ianukòvitx, el sòl de le-
gitimitat ja ha estat guanyat. Després de 2014 Bandera no només recupera 
el seu títol heroic, sinó que la data del seu natalici passa a ser festa de rang 
nacional a la nova Ucraïna. Igualment, les noves lleis de “descomunització” 
aprovades després de 2014 no només duran a la prohibició del partit revi-
sionista ucraïnès, sinó que declaren com il·legal “qüestionar la justícia de la 
causa de la OUN i l’UPA”. Fets com aquests evidencien com n’és de feble la 
propaganda atlantista de tipus cretinista parlamentari que busca minimitzar 
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la influència del nazisme a Ucraïna sobre la base del nombre de diputats 
dels partits ucraïnesos obertament feixistes. Independentment del nombre 
de seients a la Rada, els seus dogmes, tradicions i pretensions són el sentit 
comú del règim del Maidan.

Més eloqüent és encara el paper d’aquests grups nazifeixistes a la ma-
teixa constitució del règim del Maidan i la seva evolució política. L’estatali-
tat ucraïnesa des del 1991 havia estat profundament dèbil. Al procés de sa-
queig per la vella burgesia burocràtica ja alliberada de tota mena de traves, 
similar al d’altres repúbliques exsoviètiques, es va sumar aquella heteroge-
neïtat nacional i la mateixa geografia del país com a disjuntiva geopolítica. 
El resultat va ser aquesta institucionalitat feble en el que avui sembla un 
impasse històric: les diferents faccions de la nova classe dominant mai no 
van poder arribar a un acord sòlid i durador sobre les regles de joc internes, 
ni sobre la posició internacional del país. D’aquesta manera, l’element de 
mediació, de representació de la classe dominant a través d’un aparell insti-
tucionalitzat fundat sobre aquest acord –l’element de capitalista col·lectiu, 
en definitiva–, mai no va poder desenvolupar-se consistentment. A Ucraïna 
des del 1991 els grans capitalistes han governat (i s’han barallat entre ells) 
directament. D’aquí l’aspecte de crisi política estructural que ha caracterit-
zat l’Estat ucraïnès. La permanència de la crisi social i econòmica (Ucraïna 
era, junt amb Geòrgia, l’única república exsoviètica que el 2010 encara no 
havia recuperat el PIB nominal del 1991) es va conjugar per fer que els es-
clats, des de finals dels 1990, fossin cada cop més violents i profunds. Com 
hem assenyalat, mai es va desenvolupar una alternativa política sostingu-
da sobre la realitat multinacional del país, sinó que aquesta s’expressava 
inercialment a través de la cada cop més desdibuixada memòria soviètica, 
instrumentalitzada per alguns capitalistes en la lluita directa contra els seus 
iguals: aquesta memòria era nostàlgia embrutida i impotent i no un progra-
ma positiu pel país. A falta d’altres referents, el nacionalisme ucraïnès es 
va obrir pas naturalment com l’únic projecte consistent, amb una llarga 
tradició política, que incloïa la seva narrativa històrica victimista que carre-
gava totes les causes de la desesperada situació del país en l’herència russa, 
i amb la UE contemplant l’horitzó d’una alternativa d’integració geopolítica 
per a aquesta terra de frontera. Donat l’escàs atractiu de Moscou i malgrat 
la neutralitat proclamada constitucionalment, aquest horitzó occidentalista, 
aquest abandonar un imperi per abraçar-ne un altre, va guanyar una àmplia 
base sociològica entre els estrats mitjans de Kyiv i l’oest del país, mentre el 
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primer aspecte, el de construcció nacional militantment anti-russa, proveïa 
l’avantguarda i els quadres de xoc del moviment que desembocaria en el 
Maidan. En aquesta plaça de Kyiv, entre novembre de 2013 i febrer de 2014, 
va confluir aquesta crisi política terminal de l’Estat, amb la seva lluita di-
recta entre grans capitalistes, la profunda crisi social, l’aspiració geopolítica 
occidentalista i el nacionalisme anti-rus militant. Una protesta que inicial-
ment tenia un indubtable substrat d’espontània indignació popular va ser 
enquadrada per l’únic que, en el desesperat ecosistema polític ucraïnès, no 
era melangia o descomposició.

Com sabem, els grups nazifeixistes formaren la força de xoc del Mai-
dan, batent-se amb el Bérkut i vessant la seva sang, a la vegada que van 
proveir l’espai i, potser, els mateixos tiradors, per la massacre del 20 de fe-
brer de 2014. Noms avui internacionalment cèlebres com Pravy Sektor o 
Azov se sentien per primer cop aquells dies. Va seguir la insurrecció i la 
presa armada del poder, mentre l’Estat ucraïnès tocava fons. Els fets de les 
setmanes següents van ser fonamentals, ja que van delinear la constitu-
ció material del règim del Maidan. Aquesta constitució es resumeix en un 
únic article fonamental: guerra contra Rússia. Al govern provisional sorgit 
de les flames de la insurrecció de febrer, les posicions fonamentals al nucli 
de l’aparell de l’Estat, les que corresponien a la medul·la d’aquest com a 
grup especial d’homes armats, van ser ocupades pels feixistes del Maidan. 
Parubiy, fundador i líder de Svoboda (antic Partit Social-Nacional), va pas-
sar d’estar al capdavant del comitè d’autodefensa del Maidan a ostentar el 
càrrec de cap del Consell de Seguretat Nacional, encarregat formalment de 
protegir l’ordre constitucional intern i la sobirania exterior d’Ucraïna. Les 
mesures que va prendre foren decisives. L’esmentada Primavera russa no 
seria contestada amb antiavalots, com havia succeït amb el Maidan, sinó 
amb blindats i bombardejos aeris: a finals d’abril de 2014 Parubiy va de-
cretar l’Operació Antiterrorista (OAT) i el desplegament de l’Exèrcit per fer 
front a la resistència al Donbass. Pocs dies després, l’acte despietat de terror 
a Odessa va tallar de soca-rel qualsevol possible extensió d’aquesta prima-
vera com a moviment de desobediència civil. La militarització del conflicte 
i la seva escalada a l’estadi de guerra civil oberta van quedar fermament 
establertes. És cert que la reacció imperialista de Putin al cop del Maidan, 
amb la captura de Crimea, va afavorir aquests moviments dels banderistes: 
com ja hem assentat, el xoc entre imperialismes es manifestava sobre el ter-
reny com a lluita reaccionària entre nacionalismes, amb la seva consegüent 
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retroalimentació. Però Parubiy no es va aturar aquí, sinó que amb ener-
gia es va decidir a portar la feina fins al final, establint, sota el mantell de 
l’emergència i la revolució nacionals, la purga dels aparells de l’Estat. Es va 
iniciar un procés que s’ha estès al llarg d’aquests últims vuit anys amb gran 
èxit. L’oficialitat de l’Exèrcit, els comandaments de la policia i els quadres 
del SBU (serveis d’intel·ligència) ucraïnesos van ser netejats de tots aquells 
sospitosos d’hostilitat cap al nacionalisme. Les nombroses expulsions foren 
reforçades amb una sèrie d’oportuns suïcidis. Tota aquesta activitat de puri-
ficació nacional va deixar la màquina de l’Estat, ja històricament molt feble, 
en quadre. Això va tallar els nombrosos llaços existents amb els aparells de 
seguretat russos i, a la vegada, va crear una oportunitat d’or per reajustar la 
seva composició i estructura.

Expressió de la malparada situació de l’Estat era el reconeixement per 
part del mateix Exèrcit ucraïnès del fet que, a l’inici de l’OAT, d’una força 
nominal d’uns 80.000 efectius, només n’era capaç de mobilitzar uns 6.000, 
amb nombrós equip oxidat i inutilitzable. La resposta del règim del Maidan 
va ser la formació de la Guàrdia Nacional, que institucionalitzava les nom-
broses milícies i grups paramilitars banderistes, que s’havien multiplicat 
per tot el país (especialment a la seva meitat occidental) a mesura que la re-
volta del Maidan s’enfervoria. Aquests grups paramilitars, autèntics hereus 
dels Freikorps, representaven, a semblança dels seus antecessors històrics, 
una barrejadissa de reaccionari compromís militant nacionalista i empresa 
militar privada. Això últim casava molt bé amb la tradició ucraïnesa d’impli-
cació política directa dels capitalistes, sent així que molts d’aquests oligar-
ques es van dedicar a fundar i finançar els seus propis batallons naciona-
listes. Aquest florent paramilitarisme ha estat una de les característiques 
fonamentals del règim del Maidan: al seu voltant s’ha reconstruït l’aparell 
de l’Estat, establint-se un règim de terror en el qual, mentre s’il·legalitza-
ven partits, es clausuraven televisions i es prohibien obres culturals russes, 
mai no ha cessat el reguer d’assassinats i exili entre els opositors. A més 
–i això és fonamental– aquests Freikorps van permetre lliurar la guerra ci-
vil al Donbass que, amb creixent credibilitat, podia presentar-se cada cop 
més com una guerra contra Rússia, al calor de la qual totes les mesures 
d’ucraïnització forçosa quedaven legitimades. Com avançàvem, aquesta 
guerra, tan premeditada com facilitada per la resposta imperialista russa, 
es va convertir en el veritable vincle constitucional del país. Al voltant de 
la seva lògica militar es va establir el nou sentit comú del règim, consagrant 
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l’hegemonia de la narrativa banderista, es van delimitar els horitzons del 
que era políticament possible, es va disciplinar la rereguarda i es va dotar 
de cert propòsit a les energies del país que no eren succionades per la seva 
parasitària burgesia, tan voraç després del Maidan com abans del mateix. 
O potser més, ja que el Maidan va suposar efectivament l’expulsió d’una 
facció d’aquesta classe, representada per Ianukòvitx, les deixalles de la qual 
van convertir-se en objecte de repartiment; rapinya que, en si mateixa, va 
ser un altre element de la nova constitució material del país. Sumem, final-
ment, la inserció de tot aquest procés en aquesta faceta sobre la qual ja 
hem abundat, d’agudització de la pugna interimperialista, amb el que això 
tenia de nou impuls ofensiu atlantista, i tindrem un quadre més complet de 
la situació.

Res del que ha succeït posteriorment ha alterat els fonaments del règim 
del Maidan, assentat en aquells mesos crucials de la primavera i l’estiu del 
2014. Serveixi com a exemple la celebrada elecció de Zelensky com a presi-
dent del país el 2019. L’elecció de Zelensky, formalment aliè a la tradicional 
oligarquia que, des de la independència, regia directament els assumptes 
d’Ucraïna, i amb un programa de conciliació i compromís amb el Donbass, 
expressava un genuí cansament social respecte a l’esdevenir del país i al seu 
domini pel règim del Maidan. No obstant això, molt al contrari, Zelensky ha 
acabat simbolitzant com de profundes són les arrels d’aquest règim i la im-
possibilitat de la seva substitució mitjançant un simple procés parlamentari 
(precisament per això parlem de règim, per referir-nos a la medul·la profun-
da, on mai no acostuma a arribar, enlloc, l’onatge superficial dels vaivens 
parlamentaris). D’una banda, Zelensky només estava formalment al marge 
d’aquesta corrupta burgesia parasitària. En realitat el mentor de Zelensky 
no era sinó Kolomoiski, un dels capitalistes que més havia prosperat al calor 
del Maidan, havent exercit com a governador de Dnipro el 2014, on havia 
estat el mecenes i promotor del batalló homònim (a més d’haver invertit en 
d’altres, com el mateix Azov). Finalment, d’altra banda, la part del programa 
de Zelensky que més podia amenaçar el règim del Maidan, una pau de com-
promís al Donbass, va ser ràpidament avortada. En honor a la veritat, cal dir 
que Zelensky va fer almenys un simbòlic gest en aquesta direcció, que, fidel 
a la seva vis còmica, va quedar enregistrat per les càmeres. Poc després de 
la seva elecció, Zelensky es va personar a la línia del front del Donbass per 
plantejar la possibilitat de fer complir el seu programa electoral. La respos-
ta, a través dels representants d’Azov, va ser clara: això seria una traïció inac-
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ceptable i significaria la marxa de les unitats militars banderistes sobre Kyiv 
per passar comptes als traïdors. Zelensky va oblidar ràpidament el seu com-
promís electoral i va passar a assumir l’habitual línia dura anti-russa. Res 
no havia canviat i el 2019, de la mateixa manera que el 2014, els Freikorps 
banderistes –alguns dels quals, com el famós Azov, havien assolit ja el rang 
d’eficaces i ben equipades unitats militars d’estàndard OTAN–, continuaven 
sent els garants d’aquesta guerra permanent contra Rússia, al voltant de la 
qual sinistrament i exitosament s’ha anat construint la nació ucraïnesa. 

Delineada aquesta breu semblança política de la història del nacionalis-
me ucraïnès i el seu rol a la revolta del Maidan, podem pronunciar-nos sobre 
la caracterització d’Ucraïna com Estat feixista. En la nostra opinió, aquest 
debat té més utilitat acadèmica que política. Des del punt de vista marxista, 
la pròpia debilitat històrica de l’Estat ucraïnès dificulta la consumació del 
tret clau de la forma feixista de dictadura burgesa: la concentració de tot el 
poder en una sola facció de la classe burgesa, tret que, al seu torn, acostu-
ma a implicar cert tancament institucional. No obstant això, no hi ha dubte 
que tot el desenvolupament de l’Estat ucraïnès des de 2014 va en la línia 
d’una creixent feixistització, amb cada cop més faccions de la burgesia ex-
pulsades del joc institucional. Expressiu d’això eren els mateixos càrrecs de 
traïció que el govern de Zelensky estava impulsant, poc abans de la invasió, 
contra Poroixenko, el primer president electe del règim del Maidan, una de 
les grans fortunes del país i rival de Kolomoiski. Igualment, tot el que s’ha 
assenyalat respecte al paramilitarisme, l’hegemonia de la tradició bande-
rista com a pilar ideològic del règim, la política d’ucraïnització forçosa, així 
com el protagonisme dels elements obertament nazifeixistes a la medul·la 
de l’aparell de l’Estat, va en aquesta mateixa direcció feixistitzant. La Ucraïna 
del Maidan s’assemblava, ja abans de febrer d’aquest any, a una enorme pila 
de ruïnes disposades al voltant d’un exèrcit (oficial i paramilitar), que succio-
nava les energies del país i era també generosament alimentat per l’imperi-
alisme atlantista. Això no obstant, el mateix caràcter ruïnós del conjunt de 
l’estructura social i política semblava deixar nombroses fissures que el règim 
no aconseguia tancar. L’última i massiva onada d’il·legalització d’organitza-
cions polítiques, realitzada amb posterioritat a la invasió russa, mostra que, 
almenys abans de febrer de 2022, el tancament feixista encara no s’havia 
consumat plenament. Des d’aleshores, assassinats, desaparicions i linxa-
ments, amb arbres i fanals complint el paper d’improvisades picotes, asse-
nyalen que una nova onada de terror s’ha abatut sobre la societat ucraïnesa.
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Concretant la posició internacionalista

Com hem anat delineant i no pot ser d’altra manera, la realitat de la 
guerra a Ucraïna és tremendament complexa i multilateral, enredada di-
alècticament a través de múltiples contradiccions. Ara bé, això no pot ser 
coartada per a un relativisme de tipus academicista sobre la “impossibilitat 
de copsar” aquesta realitat. Malgrat aquesta complexitat, tota realitat té 
un fonament abastant, una contradicció principal, un aspecte que ajuda a 
explicar més i millor aquesta realitat com a conjunt. Com hem vist, no és 
simple propaganda russa la decisiva influència que certament els elements 
banderistes, d’indubtables i profundes connexions nazifeixistes, tenen a 
la Ucraïna del Maidan. Igualment, Rússia és i actua com a poder imperia-
lista, amb obert menyspreu del caràcter nacional d’Ucraïna i insensible i 
despietat respecte als moviments i anhels de les masses ucraïneses, havent 
recorregut a la invasió militar per assegurar la seva posició estratègica. Tan-
mateix, malgrat tot això, res del que està succeint i la forma en com està 
succeint s’explica principalment per aquests motius. Rússia no ha envaït 
Ucraïna per un desvetllament antifeixista, sinó motivada per la seva com-
petició estratègica amb els Estats Units. El nacionalisme ucraïnès certament 
ha segellat una aliança anti-russa amb l’OTAN, però no és el caràcter feixista 
del banderisme el que mou a Moscou, sinó precisament aquesta aliança 
geopolítica. El Kremlin estava disposat, a través dels Acords de Minsk, a dei-
xar que la major part d’Ucraïna quedés a mercè dels banderistes sempre 
que això garantís la neutralització del país. Igualment, tot i que la invasió 
russa ha retroalimentat als banderistes, atorgant-los una legitimitat inèdi-
ta i enfortint el seu projecte exclusivista de construcció nacional (un dels 
pares fundadors de la qual serà, paradoxalment, Putin), poc d’això té res a 
veure amb la sobirania i independència d’Ucraïna. La resistència ucraïnesa 
no té el seu fonament en les masses del mateix país, sinó en el vincle del 
règim del Maidan amb l’imperialisme atlantista. És el suport militar i finan-
cer d’aquest imperialisme el que permet realitzar la guerra en la forma en la 
qual els ucraïnesos l’estan efectivament implementant i el que proveeix les 
expectatives concretes que poden albergar sobre el seu desenllaç. El llustre 
que té avui la sobirania  ucraïnesa queda reflectit quan els mateixos funcio-
naris estatunidencs presumeixen provocadorament respecte a com són ells 
els que donen permís per accions ucraïneses escalatòries (per exemple, els 
atacs a l’interior del territori de la Federació Russa) o reconeixen el caràcter 
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proxy d’Ucraïna. En definitiva, ni “lluita antifeixista”, ni “resistència nacio-
nal”, malgrat que aspectes secundaris de la realitat puguin més o menys 
aproximar-se a tals definicions, recullen la raó del que avui ocorre a Ucraïna 
(el que, per tant, equival a dir que són caracteritzacions políticament falses), 
sinó que, com hem insistit, la categoria que millor defineix i més abasta el 
conjunt de factors que donen forma a la guerra que avui remou el territori 
ucraïnès no és una altra, a despit de totes les mistificacions, que la de guerra 
imperialista.

El reconeixement d’aquest fet és el fonament de qualsevol posició 
d’avantguarda i de qualsevol ulterior desenvolupament polític d’aquesta. 
Sense subratllar aquest fet, no hi ha internacionalisme proletari possible 
ni hi ha cap horitzó estratègic universal pel desenvolupament independent 
de la RPM. Sense reconèixer el caràcter igualment rapaç, reaccionari i im-
perialista de tots els contendents en la pugna és impossible posar els fona-
ments de la confiança internacionalista entre els pobles. Sense denunciar 
la maquinària de guerra imperialista de Moscou es trenca qualsevol vincle 
possible amb el proletariat i l’avantguarda russos, que pateixen l’opressió 
del règim capitalista rus i s’esquinça la confiança amb el poble ucraïnès, sot-
mès al foc creuat del terror dels míssils russos i del terror banderista. Men-
tre que la invasió russa retroalimenta les bandes feixistes ucraïneses, res 
debilitaria més a aquestes que el col·lapse de la maquinària militar putinista 
a mans de l’acció revolucionària de les mateixes masses russes. Per impro-
bable que això sigui en el present conflicte, per a l’avantguarda proletària 
no pot haver-hi un sender de desenvolupament històric que es trobi per 
sota d’aquest horitzó. En el mateix sentit, insinuar que el banderisme pot 
estar dirigint una “guerra popular antiimperialista”, amb l’OTAN contribuint 
a tan lloable empresa, suposa una altra monstruosa ruptura de la confiança 
internacionalista entre pobles i, a més, en el cas dels destacaments d’avant-
guarda situats als països del bloc imperialista atlantista, suposa l’oprobi-
ós reconeixement de la seva pròpia falsedat i impotència, quan no coses 
pitjors. Per descomptat, i igualment, l’horitzó del proletariat revolucionari 
apuntaria a la paralització dels plans d’expansió imperialista de l’atlantisme 
i a l’enderrocament del règim del Maidan per part de l’acció revolucionària 
de les mateixes masses ucraïneses.

Assentada aquesta base, que entronca amb la Línia General de la RPM, 
el desenvolupament conseqüent de l’internacionalisme com a Línia Política 
exigeix de l’avantguarda una concreció que tingui en compte el marc es-
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pecífic en què opera cadascun dels seus destacaments. Efectivament, com 
assenyalava Lenin, la plasmació de la política internacionalista no pot ser 
indiferent respecte del tipus de país en què ens trobem (imperialista, opres-
sor o oprimit) i, per tant, no poden ser els mateixos els aspectes concrets 
que l’avantguarda proletària ha d’accentuar en cada cas. Això mateix s’apli-
ca respecte a la situació dels destacaments d’avantguarda respecte a cada 
un dels blocs imperialistes en pugna. És al proletariat a l’interior de cada 
un dels blocs imperialistes al qual li correspon la responsabilitat principal 
a debilitar, aturar i, en el seu cas, destruir “la seva pròpia” màquina de 
guerra imperialista. D’aquesta manera, assentada la germandat del treball 
mancomunat i complementari respecte als revolucionaris que habiten en 
el bloc imperialista “enemic” –sense cap sospita que nosaltres puguem ser 
còmplices respecte a l’Estat reaccionari que els oprimeix i trepitja allà–, té 
cabuda desenvolupar la línia política que, en el cas del Moviment per la 
Reconstitució a l’Estat espanyol, ha d’accentuar l’oposició conseqüent a la 
màquina de guerra atlantista i el seu esforç per estendre i escalar la guerra 
imperialista en curs.

El moment és greu: existeix la possibilitat real d’aquesta extensió i es-
calada de la guerra fins al xoc directe i obert entre potències nuclears im-
perialistes. L’avantguarda marxista-leninista afronta la contradicció entre el 
relativament escàs grau de desenvolupament del procés de reconstitució 
del comunisme i l’alta probabilitat d’una sèrie de catàstrofes a curt termini. 
Aquestes van des de la gens menyspreable probabilitat d’aquesta guerra 
oberta fins al segur empobriment i proletarització d’un nou i ampli estrat 
de l’aristocràcia obrera i la petita burgesia continentals com a resultat de 
la guerra econòmica ja en curs i la crisi capitalista, passant per conseqüèn-
cies d’abastament global (per exemple, les relacionades amb l’encariment 
general dels productes alimentaris). L’avantguarda marxista-leninista ha de 
tenir en compte el seu grau de desenvolupament i la seva relació amb la 
perspectiva que és l’únic horitzó a l’alçada de l’experiència històrica de la 
RPM: la transformació de la guerra imperialista en guerra civil revolucio-
nària. L’horitzó del proletariat revolucionari no pot ser la demanda per la 
“retirada de bases” o qualsevol altra reivindicativa petició a les autoritats, 
sinó el derrotisme revolucionari: que la guerra imperialista se saldi amb la 
derrota dels “nostres” Estats i que això pugui coadjuvar al desenvolupament 
de la RPM. Per descomptat, no té cabuda ja la il·lusió, històricament esgo-
tada, que la Revolució Proletària pugui obrir-se pas espontàniament, com a 
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producte de l’esfondrament imperialista, sense atendre a l’estat de desen-
volupament conscient de la classe proletària i la seva avantguarda: ja no hi 
ha guerra civil revolucionària que pugui ser concebuda per un marxista com 
quelcom diferent de Guerra Popular dirigida pel Partit Comunista. Per això, 
rebutjant qualsevol mena d’aventurisme, l’avantguarda marxista-leninista 
ha de centrar, en aquest cas, la seva atenció en el tipus de disposició que 
millor pugui afavorir el seu desenvolupament i la irrenunciable preservació 
de l’horitzó de la RPM, en un context que segurament es veurà puntuat per 
catàstrofes de tota mena, així com per l’enduriment general de les condi-
cions socials i polítiques, amb el consegüent i encara major augment de la 
vigilància i la repressió dels Estats imperialistes. En definitiva, l’avantguarda 
marxista-leninista ha d’atendre als probables desplaçaments de fons en la 
correlació entre classes per saber aplicar i impulsar el Pla de Reconstitució 
en les circumstàncies que puguin obrir-se a partir d’ara.

Finalment, cal tornar a insistir sobre les perspectives que obre la pos-
sibilitat d’una guerra oberta entre poders imperialistes amb grans arsenals 
nuclears. Per suposat, no diem que la guerra nuclear sigui el més proba-
ble –descomptant que qualsevol possibilitat que això pugui succeir ja és 
massa–, sinó que mai en el passat havia estat tant el seu risc com ara. Més 
enllà de qualsevol tensió i de tota la retòrica, durant la vella Guerra Fre-
da es van acabar establint certes regles de joc i ambdues superpotències 
van acabar per respectar mútuament certes esferes d’influència bàsiques. 
Això era profundament reaccionari, però igualment li donava certa estabi-
litat i predicibilitat al sistema internacional. Avui vivim un incert i inestable 
període de recomposició del taulell imperialista, marcat precisament per 
la total absència de regles de joc consensuades entre els imperialistes i de 
reconeixement de zones d’influència al rival, particularment per part de 
l’imperialisme ianqui, que sembla decidit a aprofitar la seva gran superio-
ritat militar, heretada del període unipolar, per marcar des de ja els límits 
de creixement dels seus rivals (quan no directament asfixiar-los), sigui a 
Ucraïna o a Taiwan. Com hem assenyalat, amb tota seguretat, els arsenals 
nuclears han evitat fins aquest moment que els combats a Ucraïna escalin 
fins a una guerra oberta entre Rússia i l’OTAN. Així i tot, la tensió no deixa 
de créixer i cada cop es parla més (i, per tant, es trivialitza i normalitza) 
de la proximitat de la utilització efectiva de l’armament atòmic, amb totes 
les sinistres incerteses que això duria aparellat. El proletariat revolucionari, 
com diem, ha de ser conscient de la gravetat del moment, però també ha 
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d’afirmar que l’amenaça nuclear no pot aturar el curs de la història. Preci-
sament, la posició proletària al respecte va ser establerta per Mao, quan 
va afirmar que “la bomba atòmica no intimida al poble xinès”. Això no vol 
dir, com demagògicament van afirmar els revisionistes soviètics al seu mo-
ment, que Mao fos un aventurer inconscient dels efectes catastròfics d’una 
guerra nuclear, sinó precisament que aquesta amenaça atòmica no podia 
aturar el progrés històric, coartant el desenvolupament de la lluita de classe 
revolucionària del proletariat. Al contrari, sotmetre aquesta lluita a aquesta 
amenaça significa precisament condemnar a la humanitat a viure perma-
nentment sota l’espasa de Dàmocles de l’aniquilació nuclear. És possible 
que el “canibalisme” imperialista no premi el botó en aquesta crisi, com no 
el va prémer durant la passada Guerra Freda. Però cada crisi que passa sen-
se que el botó sigui polsat fa que, precisament, els caníbals es tornin més 
temeraris i arrogants, assegurant que, a cada nou estadi de la competició 
imperialista, la possibilitat que la civilització humana pugui sobreviure vagi 
disminuint. Per això l’amenaça de la Bomba no pot dur a una conciliació 
amb l’imperialisme, sinó, tot el contrari, a redoblar el compromís revoluci-
onari pel seu enderrocament, que és, cada cop més, una carrera històrica 
contrarellotge per evitar que la barbàrie imperialista faci del planeta un erm 
desert radioactiu.
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