
El proletariat revolucionari enfront de la guerra 
imperialista 

 

Els carronyers de l'OTAN es veuran les cares a la capital de l'Estat espanyol per 
definir el seu nou concepte estratègic. Això els servirà per encarar la intensificació 
de la competència entre imperialistes, en un context multipolar en el qual la invasió 
russa d'Ucraïna —que no pot entendre's sense el continu expansionisme atlantista 
cap a l'Est durant les últimes dècades— és un pas més en la direcció cap a 
l'enfrontament directe entre les grans potències, és a dir, cap a una Tercera Guerra 
Mundial. 

Mentrestant, la UE es manifesta com a veritable braç civil de l'OTAN. I, amb la 
guerra prop del vell continent, aquest posa de manifest la seva repugnant 
hipocresia: el pacifisme europeista, defensor dels drets humans a través de la 
pacificació forçosa dels països oprimits, es transforma en un ardent fervor 
bel·licista que ens duu d'excursió a l'estiu del 1914. La UE no dubta d’exhibir el seu 
supremacisme anti-rus projectant el seu exclusivisme racista cap a l'enemic 
exterior. I a la rereguarda —que per a alguna cosa estem en guerra!—, els drets de 
les democràcies liberals s'estrenyen encara més per a la dissidència, com va mostrar 
l'avís per a navegants del hooligan Borrell. Així, la contínua militarització social 
d'aquests últims anys, accelerada amb la pandèmia, per fi troba una direcció cap a 
la qual encaminar-se: la guerra entre imperialistes! 

Les escasses veus díscoles que han mostrat el seu desacord en contra de la 
guerra i la seva escalada dins del propi bloc atlantista han estat les del reformisme 
socialpacifista. Aquest, impotent, ha posat de manifest la seva posició de classe i les 
quimeres amb què pot somiar: un imperialisme pacífic, sense guerres ni tensions, 
on els superguanys es reparteixin equitativament entre capitalistes! Però a aquest 
panorama també hi ha contribuït el nacionalisme que propaguen el revisionisme i 
el socialxovinisme, corretges de transmissió de la burgesia en el si del moviment 
obrer. 

Funest símptoma dels temps que vivim! I és que, després de la fi del Cicle 
d'Octubre, allunyat l'horitzó emancipador del comunisme, sembla no haver-hi 
alternativa possible més que la de continuar amb l'opressiva civilització 
imperialista, sigui al cost que sigui. Fins i tot si per a això la burgesia ha de prémer el 
botó de la bomba nuclear. I, mentrestant, la classe proletària jau derrotada 
ideològicament i políticament. Subordinada als interessos de tal o tal altra fracció 
de la burgesia, sense major horitzó que continuar sent capital variable en la seva 
rutinària normalitat, i incapaç d'incidir en el rumb de la gran lluita de classes. No 
obstant això, fa més d'un segle, en un altre context de guerra imperialista, els 
bolxevics, fusionats amb les àmplies masses constituint-se en Partit Comunista, sí 
que van poder incidir en la història de manera independent, oposant-se a l'onada 
xovinista i bel·licista, donant tot un exemple veritablement conseqüent del que és 
una autèntica política internacionalista: van aplicar el derrotisme revolucionari 



transformant la guerra imperialista en guerra civil revolucionària, iniciant tot un 
Cicle de la Revolució Proletària Mundial (RPM)! 

Avui, davant la barbàrie imperialista, no podem renunciar a aquesta preciosa 
lliçó de l'experiència històrica del proletariat revolucionari. Avui, enarborar, 
defensar i aplicar la consigna del derrotisme revolucionari —advocar per la derrota 
dels “nostres” imperialistes i per la destrucció de la seva maquinària de guerra per 
contribuir al rellançament de la RPM— no pot deslligar-se de la contrapart de 
reconstituir al subjecte històric proletari capaç de materialitzar tal consigna: el 
Partit Comunista com a fusió de l'avantguarda amb les àmplies masses del 
proletariat. Però per tornar a fer del proletariat una classe revolucionària és 
necessari, abans de res, que la seva avantguarda trenqui amb tots els clixés de la 
concepció del món de la burgesia i recuperi la cosmovisió comunista i la seva 
teoria revolucionària —el marxisme— per així assolir la seva independència 
ideològica, rearmant-se teòricament sobre la base de les lliçons de la praxi 
revolucionària de tot el Cicle d'Octubre, tornant a fer de la revolució social un 
horitzó d'emancipació universal per a tots els oprimits. Així, garantint la seva 
independència política, els sectors d'avançada del proletariat podran fer efectiva la 
seva fusió amb les masses en un genuí moviment revolucionari organitzat, això és, 
en Partit Comunista, per passar a l'aplicació de la seva estratègia militar universal: la 
Guerra Popular. 

Aplicar el derrotisme revolucionari en les nostres particulars condicions és 
l'única alternativa realista a l'imperialisme i les seves guerres, la que ens connecta 
amb l'internacionalisme proletari i ens permet avançar en la construcció del 
Comunisme. 

 
Contra la guerra entre imperialistes, derrotisme revolucionari! 

A baix l’OTAN i l’Estat espanyol! 

Per la reconstitució ideològica i política del comunisme! 
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