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D'ençà del darrer Congrés Nacional de La Forja – Jovent Revolucionari, el 2021, la conjuntura 

politicosocial i el creixement substancial de la militància i nuclis ha suposat un replantejament dels 

fonaments que basteixen la nostra organització, es a dir, la convocatòria del IV Congrés Nacional. 

L'eventualitat actual tampoc és paradoxal, considerant el curt recorregut històric que ha tingut La 

Forja – Jovent Revolucionari no és només necessari, sinó que forma part del curs natural del 

creixement polític de la nostra organització.  

La redacció d'aquesta nova Ponència Política és el primer pas a ocupar un espai polític de pes al 

territori català. Més enllà de la importància de la mateixa definició del sentit polític de La Forja – 

Jovent Revolucionari per d'aquí a la prosperitat, el procés en la redacció ha estat, fins i tot, un pas 

més important. La redacció, les esmenes, les reesmenes i els debats que n'han sorgit suposen en 

si un gran pas com a agents d'allò que anem a fer: la construcció d'una República catalana en 

mans de la classe treballadora d'aquest país. Així doncs, la participació activa dels autors i 

militants anònims, que resta invisibilitzada en les següents línies, és ja de gran mèrit. Entre tot i 

abans d'iniciar amb el text, cal considerar i fer esment en aquestes primeres línies, el context que 

ens ocupa. De la conjuntura actual i el domini per la precarietat juvenil, que posa barreres invisibles 

en el creixement polític de cada militant, neix un fil esperançador: la lluita.  
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1. Descripció formal I objectiu 

La Forja – Jovent Revolucionari és una organització ́ juvenil i revolucionària que lluita per a 

l’alliberament nacional del poble català i l’establiment del comunisme, lliure de les classes socials 

i desigualtats de gènere; i que treballi per un model ecosocialista. Som joves i estem sotmesos a 

una vida plena d’alteracions i incerteses, sotmesos a les contradiccions del sistema capitalista i la 

democràcia burgesa; però també estem plens d’entusiasme i força creadora. En aquest sentit, la 

República catalana és imprescindible per a continuar avançant en la via catalana al socialisme. La 

solidaritat internacionalista forma part de la nostra identitat: el fet que nacions oprimides i pobles 

sense Estat del món assoleixin nous drets ens fa avançar a nosaltres també. Volem ser 

avantguarda del jovent per a l’emancipació de classe, de gènere i nacional; som crítics amb el món 

que ens envolta i estem decidits a transformar-lo.  

És a través de l’organització que podem fer front a les problemàtiques dels joves i esdevenir un 

agent que contribueixi a les lluites entomades pel poble català. Entenem que articular el país a 

través de la unitat popular és fonamental per a construir un món en què no es posi la terra al 

servei dels interessos mercantils i les elits mundials, i que es basi en la igualtat material de totes 

les persones: part d’una única classe i sense diferenciacions de gènere, raça o orientació sexual. 

El jovent revolucionari català, alhora, ha de combatre els intents de divisió del nostre poble per 

part dels poders dominants, per qüestions lingüístiques i culturals, i defensar-lo dels intents 

d’anihilació dels Estats espanyol i francès. És per tot això que ens organitzem, per a lluitar contra 

aquestes injustícies i construir un món de pau i sostenibilitat.  

És així, que la nostra organització se  ideològicament dins de l'Esquerra Independentista (EI) i recull 

l'herència de la lluita juvenil independentista històrica, com van ser Maulets, els Joves 

Independentistes Revolucionaris i Revolucionàries o les Joventuts Revolucionàries Catalanes. 

Conformant en el si del Moviment Català d'Alliberament Nacional, tenim com a punta de llança 

l'emancipació del poble català, és a dir, la lluita per a uns Països Catalans independents i 

socialistes, on el feminisme i l'ecologisme en siguin bandera. En un moment d'incertesa política 

davant l'efervescència del moviment independentista, on és difícil preveure tant el camí com 

l'evolució, l'única via possible per a assolir els nostres objectius implica reconèixer en primera 

instància la necessitat de prendre partit. Així, prenem les eines que tenim a l'abast: l'organització, 

la instrucció i l'agitació. Paral·lelament a la germanor, on ens trobem com a organització, la nostra 

principal via de treball és des de les masses i amb les masses, motiu pel qual tot membre de La 

Forja té en el seu deure la doble militància, l'una amb l'organització i l'altra amb els espais de 

masses del poble popular.  

La Forja – Jovent Revolucionari sorgeix d’un procés de revisió i transformació de les Assemblees 

de Joves per la Unitat Popular en el seu últim Congrés Nacional, de 2018. Les Assemblees de Joves 
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per la Unitat Popular va ser una coordinadora juvenil i revolucionària creada el 2016 arran del 

treball conjunt de diverses assemblees i col·lectius de joves locals i comarcals d’arreu del territori 

català, fruit de la necessitat d’articular i aglutinar el jovent revolucionari i independentista. La Forja 

—recollint l’herència i les lluites de les Assemblees de Joves— neix amb la voluntat de mobilitzar, 

formar i organitzar aquest jovent i per a culminar amb la constitució de la República —socialista, 

feminista i ecologista— dels Països Catalans, en tota la seva integritat territorial. 

Entenem l’Esquerra Independentista com un moviment popular que té la voluntat de construir 

uns Països Catalans socialistes, feministes i ecologistes, lliures de l’opressió dels Estats espanyol 

i francès. L’Esquerra Independentista està conformada per organitzacions i moviments socials 

que comparteixen el mateix horitzó polític. 

En aquest sentit, La Forja – Jovent Revolucionari, en el seu camí per aconseguir l'emancipació 

nacional, de gènere i de classe dels Països Catalans, pretén ser una eina per aconseguir 

l'alliberament polític de Catalunya respecte a l'Estat espanyol, entenent que el País Valencià i les 

illes Balears han de tenir organitzacions autocentrades a qui cal donar suport. 

2. Història del moviment juvenil independentista i revolucionari 

En aquest punt tractarem d’explicar la història del moviment juvenil revolucionari d’alliberament 

nacional, especialment pel que fa a la història recent, fins a la creació de La Forja -Jovent 

Revolucionari. Ens sentim hereus del fil roig de l’independentisme revolucionari juvenil i de les 

diferents formes i expressions a través del qual s’ha organitzat la lluita juvenil. 

Durant els anys cinquanta, i en plena dictadura, l’oposició antifranquista patia una crisi important 

que també afectava el Front Nacional de Catalunya. El FNC va ser una organització política 

catalana, independentista i progressista, fundada el 1940 i integrada a ERC el 1990. Però a finals 

dels cinquanta, el FNC va créixer i molts joves es van afegir a la seva secció universitària, amb 

especial incidència a la Universitat de Barcelona. En aquells moments el FNC basava la seva línia 

política en el nacionalisme català i el progressisme des d’una postura liberal. Els joves de la FNC, 

però, molts d’ells provinents de la universitat, es van apropar a les tesis marxistes. Va ser llavors 

quan van aparèixer diferències ideològiques i estratègiques amb la direcció del FNC: la secció jove 

reclamava a la direcció una política dirigida a les classes populars, mentre que la direcció volia 

acostar-se a les altres forces antifranquistes per tal de tenir un espai en els organismes 

autonòmics, sense posar-los en qüestió. En aquest punt, es va pactar l’escissió amistosa. 

El 1968 es va crear el PSAN, format en bona part pels joves escindits del FNC, el qual va recuperar 

la connexió amb el catalanisme popular i d’esquerres des d’una perspectiva independentista i de 

Països Catalans. En aquest sentit, va representar una ruptura amb els esquemes regionalistes 

tant de la dreta com de l’esquerra catalanista del moment. Malgrat aquest avenç pel que fa a 

discurs polític, el PSAN no va dur a terme una ruptura real amb la política continuista de la transició 

i, fruit d’aquestes mancances, va aparèixer el PSAN-Provisional. El PSAN-P va suposar l’aparició 
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de la primera estratègia independentista que vertebrava organitzacions pròpies en tots els fronts 

de lluita, deslligats de la dinàmica seguidista respecte les organitzacions de masses controlades 

pel PSUC (orientades en aquell moment cap a la reforma de la dictadura i no pas cap a la ruptura 

democràtica). Prèviament al trencament del PSAN, s’havien format les Joventuts Revolucionàries 

Catalanes, que es van mantenir al costat del PSAN-P. No va ser fins al 1979 que es va gestar un 

moviment polític que va trencar amb la política autonomista: es va fundar Independentistes dels 

Països Catalans (IPC), els Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans i Terra Lliure. Aquesta 

primera onada de l’independentisme es va materialitzar orgànicament en el Moviment de Defensa 

de la Terra, amb la incorporació d’IPC i del PSAN el 1985, després que aquest darrer partit hagués 

modificat les seves posicions tàctiques envers l’autonomisme. 

L’any 1987 el Moviment de Defensa de la Terra es divideix en dos creant MDT-PSAN i MDT-IPC. 

L’abril de 1988, a Cervelló, va tenir lloc l’assemblea de constitució de Maulets. Aquesta 

organització va significar un abans i un després en la lluita nacional des del punt de vista juvenil. 

Malgrat el poc recorregut polític de l’organització, la repressió no va tardar a arribar. Només tres 

mesos després de la creació de Maulets les forces d’ocupació espanyoles detenien a Núria 

Cadenes, militant de Maulets de només divuit anys, acusada de pertànyer a Terra Lliure. La farsa 

judicial es va celebrar el 1990 a l’Audiència Nacional i Cadenes va ser condemnada a quarantados 

anys de presó. Més tard, però, el 1992, mitjançant un recurs va ser absolta. Aquest primer cas 

repressiu va ser un dels molts intents de l’Estat espanyol de tallar les ales a l’incipient moviment 

juvenil que s’estava gestant. Però si volia ser un exemple per als militants de Maulets del que els 

podia passar, només va servir per a reforçar l’organització. Es va construir un moviment de 

solidaritat i una campanya antirepressiva, que alhora va servir per donar a conèixer Maulets. La 

Núria no va sortir en llibertat per qüestions jurídiques sinó perquè, gràcies a la pressió al carrer, va 

arribar un moment que resultava més molesta dintre de la presó que no pas fora. 

Un dels cops emocionals i polítics més forts que va haver d’afrontar Maulets va ser l’assassinat de 

Guillem Agulló l’11 d’abril de 1993. Agulló, un jove militant valencià, va ser assassinat d’una 

ganivetada per un grup neonazi espanyol. El judici va esdevenir una farsa i es va desestimar que 

l’assassinat fos motivat per motius polítics. Després de només quatre anys a la presó, l’assassí, 

Pedro Cuevas, va restar en llibertat i va poder participar en llistes electorals a les eleccions 

Municipals de pocs anys més tard. La memòria de Guillem Agulló i la seva lluita va sobreviure per 

la tasca incansable de Maulets i encara ara és viva. 

Si Maulets va esdevenir les joventuts del MDT-PSAN i, a partir de 1989, de Catalunya Lliure, el 

1990 va néixer l’organització Joves Independentistes i Revolucionaris (JIR), que va esdevenir la 

branca juvenil de l’anomenat Bloc Estratègic format per l’MDT-IPC, a partir d’ara MDT, els Comitès 

de Solidaritat amb els Patriotes Catalans (CSPC) i Terra Lliure. 

El 1995 es funda la Plataforma per la Unitat d’Acció, principalment per joves provinents de 

l’anomenat Front Patriòtic, és a dir, per Maulets i Catalunya Lliure. Eren sectors immersos en una 
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profunda desorientació ideològica, fruit de l’abandonament de les tesis del Front Patriòtic i 

l’adopció, de retruc, de tesis ultrarevolucionaristes. En els seus inicis la PUA propugnava una unitat 

d’acció entre els i les JIR i Maulets, per això alguns sectors d’aquestes organitzacions van participar 

de la fundació de la coordinadora. Però poc després van adherir-se col·lectius prepolítics i 

heterogenis (alguns pseudoestalinistes i d’altres de llibertaris) i el projecte va mutar. El 2000 es 

va dissoldre a causa de l’esgotament del model organitzatiu i es va refundar en l’actual Endavant 

– OSAN. 

Maulets va decidir no implicar-se a la PUA i, vista la desviació, els JIR van abandonar l’espai per a 

adoptar una política d’acompanyament en la separació que Maulets estava tenint respecte del 

PSAN. El 1998 Maulets i els i les JIR es van fusionar, adoptant el nom de Maulets – el Jovent 

Independentista i Revolucionari. 

En l’àmbit estudiantil cal destacar la fundació del Bloc d’Estudiants Independentistes (BEI) el 1988. 

El BEI es va estendre ràpidament, fins que el 1999 va confluir amb l’Assemblea d’Estudiants 

Nacionalistes del País Valencià, l’Associació Catalana d’Estudiants de la Catalunya Nord i el 

Col·lectiu Universitari Andreu Nin de la URV. En va sorgir la Coordinadora d’Estudiants dels Països 

Catalans (CEPC). Paral·lelament, el 1993 es va fundar l’Alternativa Estel (AE), organització que a 

partir del maig del 2004 va començar un procés de fusió amb la CEPC, culminat el 2006 amb la 

creació del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC). 

En l’àmbit juvenil, el 2002 es fundà la Coordinadora d’Assemblees de Joves de l’Esquerra 

Independentista (CAJEI), fruit de la unió de diverses assemblees d’àmbit local. Alhora, i malgrat les 

dificultats repressives, Maulets va aconseguir créixer i desenvolupar una potent expansió 

territorial acompanyada d’un reforçament discursiu i ideològic. La lluita comunista, evident en la 

pràctica política de l’organització, quedà reflectida als estatuts a partir del 2005 i la campanya 

ecologista «Les arrels no neixen del ciment» va generar una creixent sensibilització en la lluita 

ecologista amb un llarg recorregut i molt bons resultats. 

A causa del treball conjunt que s'havia desenvolupat, el 2008 Maulets i la CAJEI van decidir 

començar un procés de confluència que acabarà el 2011. El 30 de juny de 2012 es va celebrar 

l’Assemblea Fundacional d’Arran, la nova organització juvenil que aglutinava Maulets, la CAJEI i sis 

assemblees de joves locals. 

La dificultat de distingir entre tàctica i estratègia va portar Arran a cometre nombrosos errors 

durant els seus primers anys de vida, que van dificultar extremadament el desplegament de línies 

d’actuació per a eixamplar la Unitat Popular entre sectors amplis, en un moment d’ebullició social. 

Malgrat l’intent de diferents assemblees locals d’Arran (moltes provinents d’anteriors assemblees 

de Maulets, especialment les més properes a l’MDT) d’incidir, impulsar i participar del moviment 

popular emergent encapçalat per l’Assemblea Nacional Catalana i altres plataformes àmplies, els 

debats no eren afrontats degudament. Les diferències entre visions polítiques oposades dins 

d’Arran van aflorar, especialment entre el 2012 i 2014, les quals, en molts casos, van produir-se 
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a causa de la mala gestió de la confluència entre Maulets i la CAJEI. Com a conseqüència, Arran va 

mostrar una gran insensibilitat política envers les organitzacions de masses socials i nacionals. 

Les assemblees provinents de Maulets, en una línia pròxima a la de l’MDT, van implicar-se en la 

creació de les joventuts de l’Assemblea Nacional Catalana (ANJI) i criticaven a la direcció d’Arran 

haver-se imposat gairebé exclusivament la línia política que representava la CAJEI. 

La deriva esquerranista d’Arran va arribar al punt àlgid, arribant-se a proposar en una Mesa 

Nacional del 2012 l’expulsió per a aquells militants que també fossin membres de la secció juvenil 

de l’ANC o participessin de la manifestació massiva organitzada per l’ANC, «Catalunya, nou estat 

d’Europa» el 2012. Arran considerava l’ANC i Òmnium com entitats burgeses, i en rebutjava tota 

participació, per la qual cosa es regalava aquests òrgans de masses a la dreta i al reformisme. El 

debat sobre la implicació d’Arran en el procés independentista va arribar a confrontar aquells que 

apostaven per participar i difondre la Consulta del 9N, i aquells que la consideraven burgesa i 

estèril. Els nuclis d’Arran crítics amb la gestió de la direcció van impulsar, juntament amb el SEPC, 

la plataforma «Estudiants 9N», evidenciant així les diferències al si de l’organització. Malgrat que 

el 9N va esdevenir un referèndum descafeïnat, és inqüestionable que va ser un primer pas per al 

moviment independentista. Finalment, escassos dies abans de la consulta, Arran es va decidir per 

promoure el «Sí, Sí». A l’Assemblea Nacional d’Arran del 2014, es va votar majoritàriament per a 

expulsar de l’organització tots aquells militants que participessin en l'ANC, tot i que la mesura no 

es va aprovar per no arribar al 70% dels vots necessaris. 

La situació interna d’Arran va tornar-se tensa fins al punt que certs nuclis locals van demanar 

l’expulsió d’aquelles assemblees que demanaven la implicació directa a les organitzacions de 

masses així com un canvi estratègic. Aquestes assemblees, la majoria de territoris on 

anteriorment hi havia nuclis de Maulets, van decidir gradualment dissoldre’s localment. En alguns 

territoris l’activitat militant va desaparèixer, en altres llocs es va organitzar en altres formacions 

(com l’ANJI) i altres van fundar col·lectius d’àmbit local. 

Als territoris on es van crear assemblees i col·lectius locals, i després d’un període d’implicació 

exclusivament local, es va arribar a la conclusió que era necessària una estructura nacional. 

D’aquesta manera, el 28 de desembre del 2015, es va celebrar a Celrà el Congrés Fundacional de 

les Assemblees de Joves per la Unitat Popular, que es presentaria públicament el 5 de març de 

2016. 

Les Assemblees de Joves per la Unitat Popular va ser una coordinadora d’assemblees locals, 

formada inicialment per 7 nuclis. Ràpidament, es van detectar els problemes que es deriven del 

fet de ser una coordinadora, on més enllà de reunions trimestrals no existia cap mena 

d’organisme de direcció. Gradualment, la coordinadora es va anar convertint en una organització 

pròpiament dita, fins que al Congrés Nacional del 2017, celebrat a Arenys de Munt, es va establir 

un òrgan de direcció política i Secretaries Nacionals amb tasques repartides. Les Assemblees de 

Joves per la Unitat Popular van participar activament durant la tardor del 2017 de tots els actes i 
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manifestacions relacionats amb el Referèndum del 1r d’octubre. També van participar en la 

plataforma «Universitats per la República» i els lligams amb el partit Poble Lliure es van anar 

consolidant. 

A principis de l’any 2018, la majoria dels nuclis de les Assemblees de Joves per la Unitat Popular 

consideraven que calia consolidar-se formant una organització, amb tots els òrgans 

corresponents. Que cada nucli local tingués un nom diferent dificultava enormement la tasca 

nacional que es volia dur a terme i, per tant, s’apostava per unificar la marca i el nom. Malgrat que 

la vida de les Assemblees de Joves per la Unitat Popular no va ser gaire llarga ni gaire exitosa, 

l’aprenentatge col·lectiu d’aquella experiència va permetre que no es repetissin alguns errors. 

Al segon Congrés Nacional de les Assemblees de Joves per la Unitat Popular, celebrat el 3 i 4 de 

febrer de 2018 a Canet de Mar, es va decidir per unanimitat unificar-se en una organització: La 

Forja – Jovent Revolucionari. L’encert de la creació de la nova organització es va traduir, en el 

període d’un any, en la duplicació del nombre de militants de La Forja – Jovent Revolucionari. El 

creixement no ha estat només quantitatiu, sinó també qualitatiu, fins a arribar a emprendre la 

iniciativa en diverses protestes socials.   
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1. Aposta pel materialisme històric 

El materialisme dialèctic marxista és l’eina amb què treballem el Jovent Revolucionari per elaborar 

i aplicar una praxi que ens permeti superar les actuals condicions de qualsevol opressió, i construir 

uns Països Catalans independents, socialistes, feministes i ecologistes. I perquè entenem que 

només amb la praxi podem desenvolupar una vertadera teoria revolucionària, ens considerem 

hereus de la tradició política de l’Esquerra Independentista, configurada històricament per 

organitzacions del Moviment Català d’Alliberament Nacional i en concret de Maulets – El Jovent 

Independentista i Revolucionari.  

El marxisme és el sistema filosòfic que Karl Marx i Friedrich Engels van desenvolupar al llarg de la 

seva vida, i que ha servit de fonaments del moviment comunista des de la seva creació. És la 

síntesi crítica dels tres principals pensaments europeus del segle XIX: la filosofia clàssica 

alemanya, el socialisme utòpic francès i l’economia política britànica, pensaments 

avantguardistes en el seu moment.  

En primer lloc, tenim la filosofia clàssica alemanya, que és «l’expressió ideològica de les 

concepcions de la burgesia progressista, de l’època de destrucció de les relacions feudals al final 

del segle XVIII i la primera meitat del segle XIX». Està representada, entre d’altres, per Kant, 

Schelling, Hegel i Fichte, però el final d’aquesta filosofia va arribar amb la desintegració de l’escola 

hegeliana, que va donar peu a la tendència materialista de Feuerbach. Tot el curs del 

desenvolupament de la filosofia clàssica alemanya, i especialment la seva dialèctica, permeten 

que aquesta filosofia, reformulada, es converteixi en un dels fonaments de Marx.  

En segon lloc, l’economia política britànica és, principalment, l’obra de Smith i Ricardo. El Regne 

Unit, i en especial Anglaterra, va ser el país on es desenvolupà amb més força el capitalisme, 

primer mercantilista i després industrial. Precisament la presència d’Engels a Manchester i la seva 

obra prima La situació de la classe obrera a Anglaterra són el que anima Marx a interessar-se pels 

economistes britànics. La seva principal aportació va ser la teoria del valor-treball, però a 

diferència de Marx, consideraven el capitalisme com una realitat estàtica i immòbil. Amb una visió 

dialèctica, Marx va desenvolupar la teoria de la plusvàlua i va refutar la idea del capitalisme 

immutable.  

Com a tercera influència cabdal tenim el socialisme utòpic francès. Com deia el mateix Marx, «tots 

els socialistes fundadors de sectes pertanyen a un període en què ni la classe obrera estava 

encara prou instruïda i organitzada pel curs del desenvolupament de la mateixa societat 

capitalista, per intervenir històricament com a personatge que actués a l’escena mundial, ni les 

condicions materials del seu alliberament eren prou madures dins de l’antic món. La misèria de la 

classe obrera existia, però les condicions pel seu propi moviment encara no». Per això els 
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utopistes no consideraven el proletariat com el subjecte revolucionari, sinó com la massa que 

havien d’alliberar. Tot i això, Marx va refutar genialment Saint-Simon, Fourier i Owen, i va posar el 

proletariat al centre de la revolució, com a classe que no té res a perdre i ha de sembrar la llavor 

del nou món que s’ha de construir.  

Els fonaments, doncs, de la filosofia marxista són el materialisme i la dialèctica.  

El materialisme ha rebut diverses definicions, però considerem la més adequada aquella posició 

filosòfica que considera que únicament existeix la matèria i que l’esperit és una conseqüència 

d’aquesta, en tant que ens permet eliminar el cercle viciós de «substància espiritual és la no-

material i substància material és la noespiritual». Així, entre els primers materialistes hi ha filòsofs 

grecs, d’entre els quals destaquen Demòcrit i Epicur, pel seu atomisme i rebuig a la idea 

d’intervenció divina. Tot i això, aquests filòsofs hipostasien el que havia de ser el fonament del 

món, l’arkhé de la physis. El foc, l’aigua, l’aire o els àtoms es consideraven la cosa bàsica a partir 

de la qual es formaven la resta d’elements, amb un procediment metafísic. Tot i que durant l’edat 

mitjana hi ha alguns filòsofs materialistes, no és fins al començament de l’Edat Moderna que hi 

ha un ressorgiment del materialisme, amb dèficits idealistes i mecanicistes. Finalment, Marx 

elimina el mecanicisme i l’idealisme dels materialistes anteriors, i l’ajunta amb la dialèctica de 

Hegel, materialitzada.  

La dialèctica, que abans hem comentat amb els filòsofs clàssics alemanys, és el mètode (filosòfic, 

científic, lògic…) que accepta treballar amb contradiccions, a diferència del mètode metafísic. Dins 

aquesta definició hi entren les accepcions que parlen de dialèctica com a «ciència del moviment», 

o de la «multilateralitat de relacions». Al llarg de la història, va predominar la metafísica com a 

manera de treballar, fins a les aportacions trencadores de Kant al segle XVIII, qui va fer valdre les 

forces contràries. Molt abans, però, cal remarcar el paper precursor d’Heràclit dins el món de la 

dialèctica a partir de la seva teoria que tot el que existeix està subjecte al canvi. El màxim exponent 

entre les influències de Marx en referència a la dialèctica va ser Hegel. Marx i Engels van centrar 

les seves investigacions en com es produeix el desenvolupament de les realitats, el seu impuls 

intern.  

Es diu que Marx va posar «cap per avall» la dialèctica hegeliana en tant que en va rebutjar 

l’idealisme. Per resumir, la dialèctica hegeliana diu que en tot procés es poden distingir tres fases 

dialèctiques: tesi, antítesi i síntesi. En primer lloc, tenim la tesi, que és una proposició afirmativa 

sobre una realitat i es concep com a certa. Llavors arriba l’antítesi, a partir d’una negació (també 

es podria dir contradicció) d’aquesta primera tesi. Aquesta oposició se supera mitjançant la síntesi, 

que no és més que la transició a un nou estat on no existeix la contradicció anterior, però 

n’apareixen d’altres. La síntesi és la negació de la negació, que inicia un nou procés. Es proposa 

aquest mètode com a eina d’autoconsciència dins el procés d’entendre que la relació entre classes 

socials suposa sempre una confrontació, la mateixa que esdevé motor de la història.  
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Finalment, entenem el marxisme, no com la revelació messiànica d’un profeta, sinó com el 

resultat de la intersecció dialèctica del moviment proletari amb les fonts ideològiques citades 

abans. Per tant, tot i que Marx i Engels van dotar de bases i cos teòric la cosmovisió marxista, 

s’han de tenir en compte altres autors que han contribuït a desenvolupar el marxisme en altres 

àmbits com la qüestió de gènere, nacional, ideològica…, entre d’altres. Podem parlar de Lenin, 

Bukharin, Luxemburg, Zetkin, Kol·lontai, el Che, Gramsci, Connolly, Comorera i Castellanos, a més 

de molts altres autors. És, doncs, a partir del marxisme, des d’on exposarem la resta de punts de 

la següent ponència ideològica de La Forja – Jovent Revolucionari. 

Per contra, existeixen desviacions marxistes en moviments propers al nostre entorn, com són 

l’esquerranisme i el reformisme. L’esquerranisme es basa en la sacralització de la ideologia per 

un dogmatisme curt de mires i antidialèctic, que fa que el moviment adopti pràctiques marginals, 

fins a caure en el sectarisme grupuscular. El reformisme prioritza la tàctica per sobre de 

l’estratègia: s’aposta pel simple encadenament de conquestes parcials, sectorials o locals, 

pensant que portaran de manera mecànica a un nou ordre social, sense apostar per una 

confrontació directa amb les classes benestants, que perjudiquen la classe treballadora. En 

termes polítics, la postmodernitat contempla l’existència de diferents realitats, que no poden ser 

analitzades com a totalitat, amb un procés d’elements interrelacionats i connexions entre factors 

polítics, econòmics, socials o culturals, és a dir, una estructura. És per això que és incompatible 

amb l’anàlisi marxista: la rellevància que se li dona a les particularitats, a la diferència, 

impossibilita tractar amb un substrat en comú, ja que no hi ha cap mena d’ordre entre les realitats 

individuals que es plantegen. 

2. Classes I lluita de classes 

2.1. El concepte 

Segons la terminologia del corpus marxista, són les relacions socials de producció, és a dir, les 

relacions que manté el subjecte amb els mitjans de producció, les que divideixen les classes. Es 

coneix com a classe la posició socioeconòmica que ocupa un individu o grup d’aquests dins d’un 

procés productiu, que és alhora la condició necessària perquè existeixi l’explotació. 

De forma esquemàtica, el capital necessita reproduir-se en cada nou cicle productiu i, per això, es 

coneix el sistema capitalista com un sistema de reproducció ampliada. El rendiment que extreu el 

capital per tal de reproduir-se és fruit del treball impagat (plusvàlua) que s’apropia del treballador. 

És a partir d’aquest fenomen que podem parlar de relació d’explotació, en què la plusvàlua és 

apropiada pel capitalista que, a canvi, paga un salari a l’explotat. En aquest esquema d’abstracció 

existeixen dos tipus de classes: propietaris i no propietaris, amb interessos antagònics. És 

imprescindible remarcar el caràcter de relació que manté la classe, és a dir, quelcom «viu», «fluït» 

(social), que es configura constantment en la història (més endavant es desenvoluparà). 

L’oposició i el desenvolupament històric dels interessos d’aquestes classes és el que els dona 

forma, la qual pren concepte el de lluita de classes. 
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La condició de classe impregna el cos social i el seu desenvolupament històric. Això en cap cas vol 

dir que n’expliqui la totalitat dels fenòmens i fets històrics, però sí que els estructura. 

Podríem afirmar que un futbolista d’elit o una estrella de Hollywood és de classe treballadora per 

no posseir els seus propis mitjans de producció, mentre que un petit comerciant propietari d’una 

sabateria és un capitalista? L’esquema anteriorment referit ofereix poc més que una definició del 

que s’entén des del marxisme com a classe, però deixa molts buits a l’hora d’analitzar un cos 

social. Acotar els límits analítics d’una classe a aquesta divisió, pot comportar problemes 

interpretatius si no s’hi afegeixen d’altres matisos. Si un grup social queda determinat dins una 

classe segons la posició econòmica que ocupa relativa al seu accés als mitjans de producció, 

l’apropiació d’aquests hauria de ser imminent, en tant que la gran majoria de les persones viu en 

una situació de desavantatge. En el cas d’ocupar una posició de desavantatge en un cos social, 

però amb l’estratègia per a revertir-ho, per què això no succeeix de manera natural? Algunes línies 

del marxisme havien resolt el problema de la classe treballadora mitjançant el concepte de la 

«consciència de classe». Mentre que la classe treballadora en si faria referència a un conjunt social 

objectivable, definit per les relacions de producció, la classe per se equivaldria a tot un conjunt de 

valors, idees, creences o experiències compartides, que atorgarien la consciència necessària per 

a «desvetllar» els seus interessos materials objectius. La conclusió més ortodoxa sentenciava que 

si la classe treballadora no realitzava la seva «funció històrica» de fer la revolució, era per una 

manca de consciència sobre les seves pròpies condicions materials d’existència, una falta de 

classe per se. Aquesta manca de consciència de la classe obrera s’atribuïa, o bé subjectivament a 

l’alienació, o bé de forma objectiva a les estructures històriques que articulaven una societat 

concreta (mode de producció excessivament feudal, manca d’industrialització, etc.). 

Un moment destacable en la teorització del marxisme d’aquesta problemàtica, referent a la classe 

i la consciència, és en la producció literària d’Antonio Gramsci. Gramsci utilitza l’hegemonia per a 

tornar a ajuntar la teoria marxista clàssica amb la classe obrera, que havia decaigut en postures 

d’acomodament economicistes i immobilistes. Finalment, doncs, s’explica per què tot i el caràcter 

contradictori de crisi cíclica del capitalisme, aquest no col·lapsa sense la tasca revolucionària. 

D’aquesta manera, la relació marxiana entre estructura i superestructura esdevenia molt més 

complexa. El punt clau d’aquesta relació era el reconeixement d’un grau més elevat d’autonomia 

a la superestructura; fet que reduïa l’excessiu mecanicisme pel qual aquesta última quedava 

determinada per l’estadi de desenvolupament en què es trobessin les forces productives. Una crisi 

econòmica del capital no havia de portar necessàriament a una victòria del moviment 

revolucionari, tal com ho exposava en el seu passatge clàssic dels Quaderns de presó amb un 

símil a l’estratègia militar: 

«Les superestructures de la societat civil són com el sistema de trinxeres de la guerra moderna. A 

la guerra hi pot haver a vegades un ferotge atac d’artilleria que pareix que ha destruït tot el 

sistema de defenses enemic, i només n’ha destruït la superfície externa; i, en el moment de 

l’avançada i atac, els assaltants es troben davant d’una línia de defensa encara efectiva» [...] «La 
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guerra de posicions requereix sacrificis enormes i de masses immenses de població; per això fa 

falta una concentració inaudita de l’hegemonia i, per tant, una forma de govern més 

intervencionista, que prengui més obertament l’ofensiva contra els grups d’oposició i organitzi 

permanentment la impossibilitat de disgregació interna, amb controls de totes les classes, 

polítics, administratius, etc., consolidació de les “posicions” hegemòniques del grup dominant, etc. 

Tot això indica que s’ha entrat a una fase culminant de la situació políticohistòrica, perquè en 

política la “guerra de posicions”, en haver aconseguit la victòria, és definitivament decisiva.» 

L’avantguarda o l’intel·lectual orgànic en termes gramscians, per ser aquell que millor pot exercir 

la tasca de captura i síntesi de les demandes de la classe obrera, és qui disputa les posicions 

hegemòniques en l’arena política a través de l’organització del partit. D’aquesta manera es 

reverteix la tendència a l’immobilisme que solia trobar-se en interpretacions economicistes del 

marxisme. Gràcies al paper de constant actualització de la teoria, la praxi del moviment actua de 

corretja de transmissió, disputant les idees hegemòniques i no solament relegant el seu paper a 

la crítica, estèril si no pot arribar a la majoria de la classe obrera. 

2.2. La classe intermèdia 

Recuperant la problemàtica anteriorment referida sobre la simplificació que suposa distingir la 

classe únicament segons les relacions de propietat, Wright aporta una classificació més complexa 

sobre les posicions de classe. D’aquesta manera resol el fet que un futbolista d’elit i un operari 

d’una cadena de producció, malgrat que a ambdós se’ls sostregui força de treball en forma de 

plusvàlua, ocupin un lloc totalment diferenciat en l’estructura de classes d’una societat. Segons 

Wright cal tenir en consideració dos aspectes crucials a l’hora de distingir la classe: l’autoritat (la 

relació de l’individu amb el control dels processos de producció) i la qualificació (formació tècnica, 

intel·lectual, etc.). 

Els processos d’industrialització han comportat canvis històrics en el món productiu. Des de la 

primera fàbrica al model de producció taylorista l’organització de la producció i el nivell requerit 

de tècnica per realitzar cert treball han esdevingut més complexos. L’anomenada forquilla 

empresarial s’ha multiplicat exponencialment, i s’han creat nous llocs de treball per gestionar les 

grans empreses que operen en economies d’escala. Totes aquestes feines que equivalen a llocs 

intermedis (encarregats, caps de departament, caps de secció, operaris de coll blanc…) que 

operen com a corretja de transmissió del mecanisme d’explotació no se situen en la mateixa 

posició que un obrer ras. És interessant afegir aquí una dimensió que no ha estat referida 

anteriorment i que segons Wright pren molta rellevància en la classe: la dominació. Tota relació 

d’explotació contempla en certa manera un tipus de control per part del propietari del procés de 

producció, i, per tant, d’aquell que hi opera, per tal que la feina es faci. Aquest tipus d’autoritat que 

obliga arribar a la cota concreta de producció multa o premia l’explotat segons la feina que fa, o 

idea estratègies per tal de controlar el procés de producció (des de càmeres de seguretat, GPS) 

no necessàriament recau sobre el propietari. En relegar aquesta autoritat a tot un conjunt de 
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sectors en l’organització i gestió d’una empresa és evident que les persones que realitzen aquesta 

feina no experimentaran la mateixa relació d’explotació que un operari ras. A més, la complexitat 

tècnica en la qual es troben immersos els processos de producció en les societats postindustrials 

actuals demanen d’un nombre important de persones formades en diferents àmbits. Aquest nivell 

d’expertesa és el que Wright distingeix com a qualificació, la qual està restringida a través d’un 

mercat de títols, formacions, etc. La qualificació permet ocupar una posició de privilegi en el 

mercat de treball. 

Per l’autor, la vida d’un individu es distingeix per l’experiència de posicions contradictòries de 

classe. Utilitza l’ús del terme posició en tant que aquesta es modifica depenent l’experiència vital 

d’una persona: de ser operari d’un supermercat a encarregat, perdre la feina i formar-se 

tècnicament per passar a ser enginyer. Des de la vivència subjectiva la classe, més que un 

compartiment estanc al qual es pertany, seria una posició que es pot ocupar en diferents 

moments que fan viure certes experiències a la persona. Això no elimina l’existència de classes i 

relacions d’aquestes, sinó que afegeix matisos a la clàssica distinció per tal de comprendre els 

problemes bàsics que es qüestiona el marxisme: formació de classes, lluita de classes i estructura 

de classes. 

3. Desviacions marxistes properes al nostre entorn 

3.1. L’esquerranisme 

L’esquerranisme és una desviació del marxisme que es caracteritza per la sacralització de la 

ideologia, per un dogmatisme curt de mires i antidialèctic que menysprea qualsevol moviment 

tàctic i que acaba reduint la praxi política a poca cosa més que l’autoconsum o l’autocomplaença. 

L’esquerranisme es caracteritza, en la majoria d’ocasions, pel sectarisme grupuscular. És comú 

en organitzacions els nuclis locals de les quals acaben convertint-se en colles d’amics i que 

s’erigeixen en «comunistes purs» i neguen la categoria de comunista a qualsevol altre. El 

sectarisme es caracteritza per promoure sistemàticament escissions i escissions, cadascuna de 

les quals acostuma a resultar, en general, més allunyada de la realitat social, més incapaç 

d’entendre la necessitat del treball de masses i del desenvolupament de projectes tàctics i, per 

tant, més llunyana de qualsevol praxi transformadora. Bona part dels grupuscles que tenen el 

dígraf “ML” o bé l’afegitó “4a Internacional” acostumen a ser-ne un bon exemple. 

Una altra característica és l’avantguardisme. En aquest cas, les organitzacions esquerranistes 

obliden la frase de Lenin: «L’avantguarda només compleix la seva tasca d’avantguarda quan sap 

no aïllar-se de la massa que dirigeix, sinó conduir endavant realment tota la massa». Prescindint 

de qualsevol anàlisi de les condicions objectives o de les tàctiques que cal emprar, s’aventura en 

projectes que de cap manera les masses poden entendre o compartir, afavorint només la 

repressió i les forces reaccionàries. 
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Per últim, destaquem les pràctiques marginals o asocials. Són pròpies d’organitzacions i 

col·lectius que esperonen la seva militància a adoptar formes de vida teòricament exemplificant, 

però que no són res més que conductes sectàries que l’únic que fan és aïllar l’individu i el col·lectiu 

de la societat i, per tant, impedir-ne qualsevol mena d’incidència. Aquestes pràctiques prioritzen 

una falsa moral revolucionària per sobre del treball de masses, de la implicació en els problemes 

més punyents de la societat, i en els casos més reeixits tan sols aconsegueixen crear petits espais 

d’autoconsum on practicar el culte a la puresa ideològica. 

3.2. El reformisme 

Per tal d’exposar què és el reformisme i tot el que se’n deriva, començarem fent un breu repàs 

històric d’aquesta desviació. Per això, és necessari començar amb el recorregut de la 

socialdemocràcia des dels seus orígens. En primer lloc, cal recordar que no existien diferències 

substancials entre els termes socialdemocràcia i socialisme a finals del segle XIX i principis del XX. 

És en els primers anys del segle XX, però, quan comença a parlar-se pròpiament de reformisme 

amb aquestes mateixes paraules. Les disputes al partit comunista rus prèvies a la revolució entre 

menxevics i bolxevics o l’escissió de la Lliga Espartaquista de l’SPD a Alemanya escenifiquen l’inici 

del trencament entre socialistes i socialdemòcrates. Els primers, liderats per Lenin a Rússia i per 

Rosa Luxemburg a Alemanya i els segons que seguien les doctrines d'Eduard Bernstein i Karl 

Kautsky. En concret cal esmentar que, malgrat que la socialdemocràcia reconeixia en termes 

generals l’existència de classes socials antagòniques (o si més no l’existència de desigualtats 

entre classes socials), la diferència principal amb la praxi socialista residia en l’estratègia per 

revertir aquestes diferències. Existeix, per tant, una contraposició entre la visió socialdemòcrata, 

que entén que el socialisme arribarà de manera gairebé automàtica com una suma de petites 

reformes polítiques causades per la creixent consciència i força de la classe treballadora 

organitzada, amb l’estratègia de la via revolucionària, que entén la necessitat de conquerir el 

poder polític per poder crear unes condicions sota les quals el poder econòmic estigui repartit 

entre la classe treballadora i no sota les mans dels propietaris. A més a més, la via revolucionària 

contempla la possibilitat (en el context on van començar les disputes pràcticament és l’única via 

que es contempla) d’utilitzar altres mitjans que els reconeguts legalment per la democràcia 

liberal. Com veiem, en aquest moment històric ambdós corrents s’autodefinien com a marxistes 

malgrat no compartir les mateixes vies.  

La socialdemocràcia es va anar allunyant progressivament del marxisme i podríem dir que el seu 

l’objectiu principal, especialment a mitjan segle XX, era la construcció de l’estat del benestar per 

intentar redistribuir la riquesa i disminuir les diferències entre classes socials. La socialdemocràcia 

partia de la democràcia burgesa, sistema d’organització polític que no es volia trencar, tot i que 

alhora pretenia utilitzar la força de l’Estat per intentar millorar les condicions de vida de les classes 

populars. Com veiem, doncs, aquests objectius i mecanismes poden resultar incompatibles amb 

els objectius socialistes que pretenen, mitjançant la via revolucionària, eliminar les classes socials. 
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Durant els anys setanta, el projecte de la socialdemocràcia que pretenia reforçar l’estat del 

benestar es va establir com a hegemònic a Europa i es presentava com un projecte atractiu per a 

les noves democràcies del sud d’Europa que deixaven enrere les dictadures. Però quaranta anys 

després, la crisi, l’acceptació dels principis neoliberals i els continus pactes amb els conservadors 

han fet que els valors socialdemòcrates hagin estat pràcticament oblidats. Caldria afegir que 

aquests processos de transició on la socialdemocràcia va jugar un paper molt destacat durant els 

anys 70-80 es van poder efectuar a canvi de pagar un cost molt elevat: la desmobilització al carrer, 

la qual acaba limitant l’actuació política socialdemòcrata a les institucions burgeses. N’és un 

exemple clar el cas del PSOE. 

És innegable que en el període immediat a la Segona Guerra Mundial es van produir tot un seguit 

de reformes socials (un pacte social trampós i dissenyat des de dalt) que van millorar 

substancialment les condicions de vida de les classes populars. Però cal tenir present per què es 

va produir aquesta reforma i, des del nostre punt de vista, no es podria entendre sense l’existència 

de l'URSS, entesa com una amenaça exportadora de revolucions, així com l’aixecament de la 

perifèria del sistema mundial amb governs nacionalistes com els dels estats dels Moviments dels 

Països No-Alineats. Per tant, no va ser la socialdemocràcia per si mateixa qui va guanyar les 

conquestes socials que avui en dia ens retallen, sinó que més aviat va ser una pressió mínima en 

comparació amb altres factors d’abast mundial. Alhora, cal tenir en compte la pressió social 

(sobretot sindical, així com el prestigi guanyat per les forces comunistes després de la guerra) que 

va ser un factor clau per entendre l’avenç de l’anomenat sistema del benestar. Però res del que 

es va aconseguir durant els “anys d’or” del segle passat hauria estat possible sense entendre que 

la socialdemocràcia es basa en l’imperialisme extractivista. Sense l’extracció de plusvàlua i 

recursos naturals de la perifèria mundial no es podria haver sostingut econòmicament l’ordre 

socialdemòcrata. Per tant, la reducció de les contradiccions de classe durant aquella època també 

es basa, en bona part, a la renda imperialista. Alhora, la socialdemocràcia és profundament 

antiecologista, ja que es fonamenta en el creixement econòmic il·limitat. Les mesures socials 

aplicades durant els anys de postguerra (com l’augment del salari) no tenien cap més finalitat que 

la de promoure el consum més desenfrenat, sense tenir en compte l’impacte mediambiental. 

Caldria matisar que, avui en dia, s’està duent a terme una desconnexió entre el projecte de la 

socialdemocràcia (entès com un reformisme o reformisme revolucionari del capitalisme) i els 

partits que tradicionalment han estat titllats de socialdemòcrates. Així, els partits que abans eren 

coneguts com a socialdemòcrates, ara mateix simplement han assumit el discurs liberal. I aquells 

partits que realment són socialdemòcrates, avui són titllats de revolucionaris. Segurament 

l’exemple més clar és el cas de Podem, sovint titllat per la dreta com a partit comunista, mentre 

que evidentment no ho és. O el cas del PSOE o ERC, titllats de socialdemòcrates quan en realitat 

han assumit el discurs social liberal, tot aplicant petites reformes socials sense afectar a l’arrel del 

capitalisme. Així doncs, cal identificar el període en el qual es va fundar ERC: durant els anys trenta, 

és a dir, en plena disputa entre els partidaris de la socialdemocràcia (els quals en aquella època 

tenien una base marxista) i els socialistes o comunistes. ERC ni en aquell moment ni molt menys 
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en l’actualitat, s’ha definit mai com un partit marxista i mai no ha format part de la segona 

internacional. En aquest punt cal observar l’exemple del PSOE, partit que s’autodefinia com a 

marxista fins al 1979 i sí que va formar part (i encara ho fa) de la segona internacional. És a dir, 

podem veure clarament l’evolució d’ERC i el PSOE: el primer és un partit republicà reformista que 

mai ha estat marxista i avui en dia assumeix les tesis del capitalisme, i el segon és un partit amb 

orígens socialdemòcrates i marxistes i que avui també ha assumit les tesis del capitalisme. 

Entenent l’evolució de la socialdemocràcia podem explicar més clarament la definició de 

reformisme. El reformisme és una desviació del marxisme que acaba prioritzant la tàctica i 

oblidant l’estratègia, pensant que el simple encadenament de conquestes parcials, sectorials o 

locals, durà de manera mecànica a un nou ordre social, sense pràcticament necessitat de 

confrontació entre classes socials antagòniques. 

En l’anàlisi del reformisme existeix un component ideològic molt important, ja que de facto es 

nega la confrontació d’interessos entre qui té els mitjans de producció i qui no els té. Sovint 

aquestes idees reformistes es presenten a la població com les úniques polítiques possibles i 

realistes, tot limitant així les possibilitats de canviar les coses i assimilant el marc capitalista. 

Jovent Republicà són experts en formular aquests tipus de discursos mentre que el seu partit 

polític, Esquerra Republicana de Catalunya, ja ha assimilat totalment el discurs neoliberal. Poden 

existir diferents tendències reformistes, com l’institucionalisme o la socialdemocràcia 

(anteriorment definida). 

L’institucionalisme és una desviació reformista que sobrevalora el paper de la lluita institucional 

oblidant la mobilització de masses com a factor clau per a l’èxit del moviment. En darrer terme, 

l’institucionalisme reformista planteja centrar-se única i exclusivament en el treball a les 

institucions, limitant els objectius dins el marc jurídic i polític establert. ERC, el Bloc i ICV en són els 

exemples més punyents. 

4. L’estratificació social i el funcionalisme 

Com a contraposició a analitzar i explicar la societat segons els mecanismes que condicionen 

materialment l’existència, existeix un corrent teòric (funcionalisme) l’autor primerenc de la qual 

és el nord-americà Talcott Parsons. Aquest aixecà tot un corpus teòric al voltant de la idea 

d’analitzar la societat a partir de la superposició de capes, cada una de les quals es caracteritzen 

per realitzar una funció dins d’un organisme (sistema social). L’estratificació social proporciona un 

índex valoratiu que permet identificar allò que un individu proporciona al sistema social: un metge, 

en realitzar la funció de salvar vides, li pertoca ocupar una posició més elevada que un cambrer, 

el qual té una funció de menys importància. La responsabilitat d’ocupar una posició o altra recau 

en l’esforç de l’individu, donat que si un sistema social està prou integrat, és capaç de 

proporcionar-li mèrits i bonificacions per a arribar a assolir tal funció. 



 

   IV CONGRÉS NACIONAL DE LA FORJA 

PONÈNCIA POLÍTICA 

 

20 
 

Segons Parsons, l’acció de tot individu es correspon a gastar certa energia en una situació per 

aconseguir un fi. Qui proporciona l’orientació motivacional que permet escollir l’actor entre X o Y 

situació és la cultura. La interiorització dels valors culturals per part dels actors fan que, a l’hora 

d’actuar (socialitzar-se), també siguin difusors d’aquests. D’aquesta manera, perseguir l’interès 

particular no és res més que perseguir l’interès general. 

A diferència del marxisme, aquest corrent teòric no entén com a contradictòries les posicions de 

propietari i no propietari, ni que l’antagonisme resultant d’aquest hagi estat determinant pel 

procés històric, sinó que entén la posició com a resultat de l’esforç individual. El funcionalisme, el 

qual defensa la negociació i el consens per sobre del conflicte, és el corrent teòric predominant de 

la ideologia dominant: la desigualtat social és necessària i natural, i aquesta és el resultat de les 

desigualtats individuals. 

4.1. Postura postmarxista 

Igual que la resta de metarelats que beuen de la Il·lustració, el marxisme es veurà impregnat de 

la visió postmoderna que busca desconstruir les categories d’anàlisi mitjançant les quals la 

humanitat s’ha interpretat. El postmarxisme refuta la concepció ontològica de classe que manté 

el marxisme, i defensa la inexistència d’una relació necessària entre la posició que ocupa el 

subjecte en les relacions de producció d’un mode determinat i la seva identitat de classe —

categoria fonamental de l’edifici teòric marxista—. 

Segons aquest corrent, el marxisme cau necessàriament en un autoritarisme quan s’intenta 

imposar els desitjos d’una classe sobre la majoria. Sostenen la hipòtesi que el condicionant 

identitari (classe per-a-sí) no queda determinat pel nivell econòmic (classe en-si) en última 

instància, i, per tant, són altres factors els que ho condicionen. Laclau i Mouffe es decanten per 

l’esfera política com a moment de constitució de les diferents identitats del subjecte (seguint la 

concepció postmoderna de l’existència de múltiples identitats subjectives i contradictòries). 

L’aposta d’aquests autors consistiria a reduir l’essencialitat que el marxisme atorga a les 

condicions materials de classe a l’hora de determinar les identitats dels subjectes, mitjançant un 

canvi en el discurs. Emprant l’utillatge dels autors, aquests emfatitzen el caràcter performatiu de 

l’esfera política per a interpel·lar subjectes amb identitats diverses i contraposades. Això no hauria 

de traduir-se en una incommensurabilitat entre les diferents demandes polítiques (relativisme 

absolut), sinó en una major capacitat de la política per a modular les identitats. D’aquí la 

importància de remarcar la disputa de l’hegemonia com una de les vies fonamentals per la victòria 

política. En aquest sentit, la concepció de la política en l’argumentari postmarxista beu 

fonamentalment de dos corrents: per una banda, la del liberalisme polític, que accepta la pluralitat 

ideològica, i per l’altra, de la concepció agonística de la política com a amic - enemic (parteix d’una 

concepció schmittiana de la política passada pel sedàs de la filosofia de la praxi marxista i adaptat 

a un context democràtic). Si es reconeix que l’adversari polític té uns interessos (demandes) 

oposats als nostres, és perquè existeix un marc mental que ho correlata. Disputar les idees —
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força que permeten existir als diferents marcs mentals—vindria a ser l’objectiu de la lluita per a 

l’hegemonia, i fer-se amb ella implicaria crear un marc mental prou capaç d’aglutinar les 

demandes i de ser compartit per una majoria popular. 

El postmarxisme és una forma de realitzar l’anàlisi de classe postmoderna. L’aplicació i acceptació 

d’aquesta teoria trasbalsa els fonaments del materialisme dialèctic i de la teoria desenvolupada 

per Marx i Engels. No identifica les classes socials pel posicionament socioeconòmic del subjecte 

ni per la seva relació amb els mitjans de producció, sinó per l’esfera política, el marc hegemònic i 

la percepció de classe que té l’individu de si mateix. Escapa del materialisme i busca l’emancipació 

del proletariat a través de l’establiment d’un marc mental hegemònic nou, per tant, de la reforma 

del sistema des de dins. Es tracta, doncs, d’una desviació reformista que cal evitar, ja que duu a la 

renúncia de la revolució a canvi d’acceptar la lluita dins la democràcia burgesa.  
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La Forja – Jovent Revolucionari és una organització juvenil que treballa per a la consecució d’un 

objectiu polític clar: un Estat socialista de base nacional. Sobre la base del socialisme científic, fi al 

qual tendeix la nostra acció, se sustenten totes les altres lluites de les quals formem part, com ho 

són la destrucció del patriarcat i del sistema de producció capitalista, la igualtat de gènere i de 

classe, l’ecologisme, així com la lluita contra el racisme. La resolució d’aquestes lluites és 

necessària per a la consecució d’un Estat socialista, i per això totes elles són igualment importants 

en el desenvolupament de la nostra lluita. 

En aquest punt no es desenvoluparà la forma de socialisme que persegueix la nostra organització, 

però cal tenir-lo en consideració en tot moment per entendre les raons del procés que en aquest 

punt es descriu. Com s’ha dit més amunt, el nostre objectiu polític és la consecució d’un Estat 

socialista de base nacional, això és, dels Països Catalans. Amb això, s’entén que els Països 

Catalans són una societat nacional concreta, però perquè sigui entès amb més claredat, cal 

comprendre les raons per les quals ho és. Abans de començar, però, cal dir que el 

desenvolupament teòric que a continuació es presenta s’ha extret, en gran mesura, de l’escrit de 

Carles Castellanos —militant independentista català— El fenomen nacional. 

A partir del mètode d’anàlisi que ens ofereix el materialisme dialèctic, concebem les societats 

existents com el resultat d’un procés de desenvolupament de l’ésser humà en la lluita pel domini 

de la naturalesa. El treball i la cultura, en relació dialèctica, han evolucionat de forma progressiva 

cap a nivells més elevats de desenvolupament de forces i modes de producció. Aquest procés de 

desenvolupament, però, no s’ha produït pas de manera uniforme arreu del món. L’enfrontament 

concret amb cada realitat concreta és el que ha donat lloc a la formació de diferents societats. 

Més encara, els seus factors integrants, com són les formes de treball, la cultura material, les 

relacions de producció, les relacions socials, les interpretacions ideològiques, les normes de 

conducta, entre d’altres, han configurat de manera indirecta a través del seu desenvolupament i 

canvi unes estructures socioeconòmiques, uns fenòmens culturals i una llengua determinades. 

L’inici del procés de formació de les nacions a Europa tingué lloc en l’ascensió de la burgesia 

comerciant i el trencament progressiu amb les estructures feudals a principis de l’Edat moderna. 

La transformació del mode de producció, de les condicions econòmiques, donaren lloc a l’aparició 

de dues grans classes: el proletariat i la burgesia, la forma de producció de la qual entrà en 

conflicte amb els privilegis gremials de la societat feudal. Això es produí juntament amb 

l’adveniment de la progressiva democratització de la societat. Amb aquesta lluita, que no fou res 

més que una lluita per a l’emancipació econòmica de la classe burgesa, augmentà la cohesió social 

interna de les nacions gràcies a la tendència cap a unes noves formes de relacions socials 

exemptes de servitud i propenses a l’expansió social de la cultura. Aquest procés nacionalitzador 
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reforçà la consciència de grup, fonamentada sobre una llengua, una cultura, unes institucions i un 

domini intel·lectual propi. 

La realització de les revolucions burgeses portà la classe hegemònica a dominar les relacions 

econòmiques a través de la conquesta del poder polític i de la teorització i aplicació de noves 

formes de govern, les quals utilitzaren també per imposar les necessitats socials de l’època en 

forma de lleis. Però aquest procés no es produí d'igual manera en totes les nacions, i per això 

algunes quedaren en desavantatge enfront d’altres. Aquesta diformitat en els nivells d’evolució 

desembocà en l’aparició de noves relacions internacionals en forma d’opressió i lluites pel seu 

alliberament. 

A partir d’aquesta breu i esquemàtica anàlisi del fenomen de desenvolupament de les nacions 

produït a Europa a partir de l’Edat moderna, es poden identificar, seguint l’esquema marxista 

bàsic, diferents trets característics de les nacions: l’existència d’una base territorial concreta 

conformada per un cos social, que dona lloc a una coherència de grup caracteritzada pels 

següents factors. D’una banda, una infraestructura cultural i geogràfica integrada per elements 

estructurals i culturals bàsics, com són la llengua, l’acumulació d’experiències i representacions 

culturals, el medi geogràfic, els recursos naturals, el llegat cultural, etc., totes elles no operants 

en les pràctiques socials. D’altra banda, una estructura central conformada per les relacions de 

producció i el nivell tècnic i cultural lligat al seu desenvolupament al llarg de la història i, per tant, 

amb característiques pròpies tant pel que fa a simple divisió estructural com de dinàmica interna. 

Per últim lloc, una supraestructura cultural sotmesa als canvis en les relacions socials, regida i 

articulada per una classe social hegemònica per mitjà del poder polític de l’Estat. Està composta 

per representacions ideològiques, normes de conducta, religió, moral, formes artístiques, formes 

de poder, etc. 

Havent esclarit per què els Països Catalans són una nació pròpia i diferenciada, cal explicar, més 

enllà de per què no disposa d’una forma política pròpia d’acord amb la base geogràfica que 

conforma el seu cos social, cosa que pertoca a les ciències de la història, i basant-nos en 

l’elemental distinció entre els conceptes d’Estat (forma de poder polític) i nació (fenomen social), 

en quins termes es pot entendre la seva relació amb l'estructura estatal, que domina bona part 

del nostre país i amb les altres nacions que es troben sota el mateix jou. 

Des dels inicis de l’existència de les societats, que han existit diferents formes d’opressió. En les 

societats prenacionals, l’opressió de les classes dominants es basava en l’esclavatge i el tribut 

com a resultat del dret de conquesta. Amb el desenvolupament posterior de les societats 

nacionals, es passava a noves formes d’espoliació econòmica amb mecanismes més complexos. 

L’opressió econòmica ha estat sempre la causa principal del manteniment de la submissió de la 

nació oprimida. Per mitjà dels mecanismes de l’imperialisme d’explotació, la nació opressora 

persegueix el manteniment i la reproducció de les condicions que permeten l’extracció permanent 

de plusvàlua. 
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Però no es manifesta només a través de formes d’espoliació directa. L’opressió cultural, per mitjà 

de la ideologia predicada per les classes dominants, ajuda a mantenir-la impedint la presa de 

consciència de la situació real. Per trobar un reforç social, exploten els recursos del nacionalisme 

opressor, com és l’exaltació desorbitada dels trets nacionals per minimitzar les tensions socials 

en la lluita de classes, cosa que obre la porta, conseqüentment, a la xenofòbia. També són 

utilitzades formes d’anàlisi antropològiques que els permeten millorar la dominació, tot utilitzant 

les vies més adequades per al manteniment de les estructures d’espoliació econòmica. Aquest 

mecanisme és l’anomenat Indirect Rule. Amb això, s’aconsegueix mantenir la reproducció de les 

condicions d’opressió per mitjà de vies culturals i ideològiques. 

La repressió també es duu a terme en l'àmbit polític amb la destrucció de les institucions 

nacionals, la destrucció de les classes dirigents i la intel·lectualitat nacional lligada a elles, i la 

liquidació de la cultura pròpia, més l'ocupació nacionalitzada de càrrecs públics i de l’administració 

d’acord amb els interessos de les classes dominants. En el moment actual, però, es requereixen 

mecanismes d’espoliació econòmica més subtils. Aquestes apareixen sota l’aparença 

d’autonomia política i cultural, mantenint els lligams de subordinació necessaris per al 

manteniment i la reproducció del sistema econòmic d’explotació. 

L’opressió nacional apareix, doncs, a partir d’una contradicció d’interessos entre el cos social de 

la societat nacional i les classes dominants de la nació opressora, alienes a la dinàmica interna del 

desenvolupament de les forces productives de la nació. Aquesta contradicció pot existir de 

diferents maneres, depenent com s’expressen els interessos nacionals a través de la classe 

hegemònica d’aquell temps. Així doncs, en èpoques en què el cos social no està organitzat per 

una classe hegemònica, el conflicte pot mantenir-se durant llargs períodes de temps. És amb 

l’aparició a escala nacional d’una nova classe dirigent que plantegi exigències a escala 

supraestructural i que sigui capaç de donar coherència a la consciència nacional i dirigir la lluita, 

quan és possible capgirar la situació, i donar inici al moviment d’alliberament nacional. Tanmateix, 

és necessària l’apropiació dels mitjans de poder, la qual cosa implica, les forces productives, les 

institucions culturals i polítiques, la força militar; en resum, la consecució d’unes formes d’Estat 

pròpies. 

Per a analitzar la situació actual, cal partir de la base que les societats nacionals són processos i 

no quelcom estàtic; evolucionen a través de la lluita de classes. Cada cop, però, són més intenses 

les relacions internacionals. Amb les migracions de treballadors i el turisme de masses les 

relacions socials i culturals són cada cop d’àmbit més universal, superant així el marc de les 

relacions internes de la nació. Cal veure, però, i de moment no sembla que estigui passant, si 

aquesta nova mobilitat a gran escala elimina nacions i cultures. El que segur que no elimina són 

els estats, que semblen més robusts que mai i empren eines tecnològiques de dominació de les 

quals fins ara no disposaven. En aquest sentit, per tant, cal entendre que només la lluita per 

l'alliberament nacional amb l'objectiu d'aconseguir un Estat per a la nació catalana és una forma 

vàlida per a lluitar contra l'opressió nacional. Cal entendre que les nacions continuen sent, tot i la 
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globalització, les comunitats en què es produeix la lluita de classes i sobre les quals s’exerceix 

l’imperialisme (entès també com una opressió de classe). És sobre la base nacional des d’on es fa 

política, i dins del marc de l’estat nació des d’on s’avança cap al socialisme. La història recent ens 

demostra que en les organitzacions inter i supranacionals la confrontació es produeix, 

generalment, entre nacions i no entre tradicions polítiques, a causa del caràcter expansionista i 

imperialista del capitalisme. 

El marxisme ha de rebutjar el nacionalisme burgès, però també el cosmopolitisme que 

desapodera les classes populars. El marxisme aposta per l’internacionalisme, del qual 

l’alliberament nacional dels pobles oprimits n’és un component essencial. A més, com amb la 

dissolució de l’estat, la desaparició de les fronteres depèn de l’avenç del socialisme i 

l’internacionalisme, exigir-lo com un objectiu immediat i realitzable en el context del capitalisme 

(o les primeres fases del socialisme) és idealista. 

1. La Reunificació Nacional 

L’ocupant ha exercit diferents tipus de pressió que han afectat de diferent manera als territoris de 

la nostra pàtria. Si l’alliberament complet de la nació es durà a terme mitjançant processos 

d’emancipació desiguals en cada regió, cal que l’ordenació territorial posterior també sigui 

completament nova. No podem assumir l’ordenació que durant segles se’ns ha imposat ni aplicar-

la a la futura República. 

Una República Socialista ha de tenir cert centralisme, però alhora ha de permetre que els territoris 

que la integren puguin gaudir de prou marge perquè les persones que hi habiten exerceixin el 

poder i la sobirania que els correspon. Estem, per tant, defensant un estat federal que reparteixi 

competències i flexibilitzi el poder. En aquest sentit, defensar un estat federal a tres bandes entre 

el Principat, el País Valencià i les Illes Balears és assumir el marc mental imposat per l’ocupant. 

Mantenir aquesta ordenació no contemplaria la realitat local i regional del nostre país i continuaria 

separant territoris amb vincles molt estrets. Necessàriament, caldrà destruir la regionalització 

imposada per Espanya i França (Principat – País Valencià – Illes Balears). Som un sol poble, una 

sola nació i, per tant, l’ordenació interna no podrà ser mai dissenyada a partir de les actuals 

comunitats autònomes. 

La Cerdanya nord-catalana i la Cerdanya principatina, per exemple, formen una realitat geogràfica 

i local separada durant segles. De la mateixa manera les Terres de l’Ebre engloben més enllà de 

l’actual Principat i arriba al nord del País Valencià. Aquests territoris amplis amb trets comuns 

(siguin anomenats vegueries o s’utilitzi algun altre concepte) són el subjecte el qual ha de federar-

se, per tal de trencar l’actual divisió territorial i recuperar d’aquesta manera la cohesió i la 

coherència d’ordenació regional. 
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2. El patriotisme com a eina 

El patriotisme és una idea que ha estat sotmesa a diverses interpretacions, segons el context 

material en què se situï. Aquest mot ha estat utilitzat per molts moviments diferents, des de 

moviments de caràcter feixista fins a moviments socialistes d’alliberament nacional. L’MCAN, als 

seus inicis, també utilitzava aquesta paraula sense cap mena de complex. 

A l’Estat Espanyol hi ha hagut una perversió d’aquest terme per part de l’espanyolisme, que 

erròniament s’autodenominava patriota i, d’aquesta manera, declarava amor a la pàtria. La 

perversió del terme es va materialitzar durant la dictadura franquista, a pesar que, realment, 

hauria d’haver estat denominat ultranacionalisme, en tractar-se d’una posició política excloent i 

extremista, que imposa per sobre de tot i de tothom, i de qualsevol altra nació, els interessos d’un 

país. Promou la xenofòbia, i té una visió conservadora, excloent a qualsevol persona i/o col·lectiu 

minoritari. Actualment, aquesta idea la veiem clarament identificada en les posicions polítiques 

de VOX o La Lega de Matteo Salvini, partits que es consideren patriotes, però que amaguen una 

posició neofeixista, o fins i tot en el nostre país amb el Front Nacional de Catalunya. 

A l’Estat Espanyol, a causa d’aquest mal ús per part dels partits i col·lectius ultraespanyolistes, 

entre certes persones d’esquerres, existeix un rebuig cultural per part de les esquerres cap als 

termes “pàtria” i “patriotisme”. 

El patriotisme és el vincle amb la pàtria, la qual ha de ser entesa com el vincle que uneix a totes 

les persones qui formen part de la mateixa comunitat. És el lloc on les relacions establertes en la 

societat ens uneixen com a classe treballadora, i on s’esdevenen unes característiques 

determinades, com ara una llengua i cultura pròpies. Com a marxistes, la pàtria és la comunitat 

que uneix les classes populars, i s’entén la seva defensa com a defensa dels nostres interessos 

de classe. La cultura i la llengua són un dels elements de cohesió indispensables per a aconseguir 

l’hegemonia necessària capaç de bastir una pàtria lliure i socialista i, per això, el patriotisme també 

s’encarrega de la seva defensa. 

El patriotisme no pot caure en el patrioterisme, una desviació propera al xovinisme, en què 

l’exaltació de la pàtria i de les seves característiques acaben provocant que les emocions controlin 

la part racional humana i s’oblidi l’objectiu de la defensa. 

Per això, La Forja – Jovent Revolucionari, com a organització juvenil marxista emmarcada en el 

territori dels Països Catalans, ens considerem patriotes. Creiem que la pàtria és l’eina que uneix la 

classe treballadora en una mateixa comunitat, i el patriotisme és el vincle que es crea entre 

aquesta per a la defensa dels interessos de les classes populars i, així, poder aconseguir 

l’hegemonia necessària per a combatre els poders opressors. En el cas dels Països Catalans, la 

defensa de la pàtria comporta necessàriament l’alliberament nacional, ja que és l’única via 

possible per avançar cap a una societat comunista. 
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1. Introducció 

El feminisme radical identifica l’arrel de l’opressió de les dones en el patriarcat, és a dir, en el 

domini de l’home. La societat patriarcal es regeix pel sistema sexe-gènere, un sistema de 

relacions socials que transforma la sexualitat biològica en productes d’activitat humana i en el 

qual es troben les resultants necessitats sexuals històricament específiques. Mentre que el sexe 

és determinat biològicament; el gènere és una construcció social dels comportaments, funcions i 

atributs que la societat assigna a cada sexe. Els rols de gènere, doncs, no són innats, sinó fruit 

d’un aprenentatge que comença a la infantesa amb la “socialització” i continua amb les 

experiències a l’edat adulta. 

Les dones estan oprimides pel seu sexe mitjançant el gènere, una construcció social creada des 

de la visió masculina. Per acabar amb aquesta opressió cal abolir el gènere, és a dir, que els homes 

i les dones deixin de ser definits socialment en base a les expectatives que se’ls imposa arran de 

la seva diferència sexual. Abolir el gènere és resignificar la política sexual per aconseguir que el 

fet de néixer en un sexe o en altre no impliqui està predestinat a desenvolupar un paper opressiu 

en la societat. 

2. Orígens de la teoria Radfem: “Allò que és personal és polític” 

Després de conquerir els drets polítics –el dret al sufragi, el treball assalariat i l’educació superior–

, les dones van topar amb les dificultats que suposava l’accés igualitari a l’àmbit públic, constatant, 

d’aquesta manera, la poca transcendència de la igualtat formal. Això va portar, als anys seixanta, 

la segona onada feminista. 

El feminisme radical elaborà un marc estructural per explicar el sentit i l’abast de la violència 

contra les dones. Des d’aquest enfocament teòric es va elaborar el concepte de “patriarcat”, 

definit com un sistema de dominació basat en el sexe-gènere, ndependent d’altres sistemes de 

dominació i estretament interrelacionat amb el capitalisme com a sistema d’opressió. El sistema 

patriarcal presenta formes d’opressió i dominació relacionades amb la desigualtat a l’àmbit públic, 

però també, i fonamentalment, a l’àmbit privat. Es va entendre, doncs, la necessitat d’establir 

mecanismes, no només polítics sinó també socials, per trencar les dinàmiques excloents del 

sistema patriarcal. 

El lema “Allò que és personal és polític” va encapçalar el moviment feminista durant aquella 

dècada i la següent. Pretén expressar que les decisions personals que prenen les dones no són 

fruit d’una lliure elecció, sinó que són decisions polítiques perquè són fruit d’un sistema de poder. 

Va ser aleshores quan es va fer el pas de l’experiència personal a la lluita col·lectiva. Van 

comprendre que els problemes “personals” com la discriminació a la feina, l’absència de plaer 
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sexual o l’assignació de certs rols en la lluita política eren producte d’una estructura social 

específica. 

La teòrica feminista Kate Millet a la seva obra Política sexual publicada el 1970 assenyala que la 

violència té una funció de reforç i reproducció del sistema de desigualtat social. Per tant, la 

violència contra la dona deixa de ser quelcom personal, per definir-se com a violència estructural 

sobre el conjunt de dones. Aquesta funciona com un mecanisme eficaç per confinar-les a l’espai 

privat, l’espai que sempre els ha assignat el patriarcat. 

3. La base material del patriarcat 

El patriarcat neix en els seus orígens amb el sorgiment del concepte de propietat privada. L’home 

agafa una posició de poder que li permet gestionar els recursos gràcies a la supeditació de la dona. 

Mentre ella s’encarrega de les feines de reproducció social –activitats tan materials com afectives 

indispensables per a la societat–, augmenta el nombre d’hores que l’home disposa per dedicar a 

la gestió de recursos. Això s’inicia amb un sol cap masculí general als grups humans, però després 

es trasllada a la unitat familiar per tal de poder mantenir aquest ordre i que no hi hagi rebel·lions 

pel poder. Atorgant a cada pare de família aquest poder, el sexe masculí estableix un ordre que 

es basa en la coneixença i reconeixement de la paternitat per tal de poder assegurar-se una línia 

successòria real a nivell biològic, alhora que legitima la successió de recursos. 

Perquè l’accés als recursos sigui desigual, cal una protosocialització en el gènere, és a dir, cal 

socialitzar a la dona d’una determinada manera. El gènere és una construcció social que s’adapta 

al context, per tant, el gènere d’aleshores no és el mateix que l’actual. En aquest mateix període, 

neix l’heterosexualitat obligatòria i la monogàmia, que asseguren la descendència i la superioritat 

masculina. 

El patriarcat, doncs, és un sistema de dominació sexual sobre el qual s’aixequen les altres 

dominacions, com la raça i la classe. Com que no és exclusiu del capitalisme, es pressuposa la 

seva pervivència malgrat la revolució socialista. 

4. Principals plantejaments del feminisme radical 

4.1. Crítica de la prostitució 

No és una feina, és l’intercanvi de diners per accedir al cos d’una dona; és el consentiment subjecte 

a un contracte pel qual no es pot negar el “servei”. Ana de Miguel, teòrica feminista espanyola, 

sosté que una societat que normalitza la prostitució de dones és una societat que reforça les 

arrels de la desigualtat humana. Les dones prostituïdes estan esclavitzades perquè estan 

explotades sexualment a canvi de diners per poder subsistir i, en la gran majoria dels casos, sense 

marge d’elecció. 
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Respecte a la prostitució hi ha tres posicions clarament diferenciades: el prohibicionisme, el 

regulacionisme i l’abolicionisme. La primera és una postura conservadora que persegueix a la 

dona prostituïda però no al proxeneta. No acaba amb la prostitució, sinó que la converteix en una 

pràctica clandestina. La segona posició busca la regulació de la forma en la qual es porta a terme 

la prostitució. Sosté que les dones podrien exercir lliurement i sense problemes si gaudissin de 

drets laborals. Els errors principals de l’argumentació regulacionista són: 1) la immensa majoria 

de dones prostituïdes no tenen alternativa econòmica; 2) legalitzant la pràctica s’augmenta la 

demanda fins al punt que no pot ser satisfeta només per les dones que ho “trien”, la qual cosa 

provoca un augment del tràfic de dones, i 3) en una societat en què la dona es veu com un objecte 

pel consum masculí, la pobresa està feminitzada i a les noies se’ls ensenya que només valen quan 

satisfan el desig dels homes, no es pot parlar de “lliure elecció”. L’última posició, l’abolicionista, 

busca erradicar la prostitució, és a dir, canviar les condicions materials de les dones per a què no 

hagin de recórrer a la prostitució com a única opció. No ataca a les dones prostituïdes, a les quals 

considera víctimes, sinó als clients i als proxenetes; a més insta als governs a prendre mesures 

per penalitzar la demanda. Per tot això, La Forja – Jovent Revolucionari defensa l’abolició de la 

prostitució. 

4.2. Anàlisi de la cosificació sexual i crítica de la pornografia 

Tenir el control de la sexualitat femenina és el pilar que fonamenta el sistema patriarcal perquè, 

estar al servei del consum masculí, impedeix al conjunt de les dones una emancipació real. La 

pornografia actua com a model sexual i com a escola d’educació sexual del patriarcat perquè 

representa a les dones com objectes que volen patir abusos i ensenya als homes a degradar-les. 

Gail Dines, estudiosa de la prostitució, afirma que aquesta indústria ha segrestat la sexualitat de 

tota una cultura i està destrossant a tota una generació de nens. 

Partint de la base que la pornografia és un dels pilars que fomenta el patriarcat, l’organització 

defensa l’abolició de la pornografia. L’abolició de la pornografia no només es basa a prohibir la 

pornografia, sinó també en donar suport a les víctimes a sortir de la situació a més de combatre 

les causes que la provoquen, com les condicions socioeconòmiques. També ha d’anar 

acompanyada imprescindiblement d’una educació sexual amb perspectiva feminista, encarada 

sobretot a les escoles i instituts públics per arribar als consumidors més joves. 

4.3. Deslegitimació de la violència contra les dones i elaboració d’un nou marc 

d’interpretació 

El feminisme intenta esborrar la visió tradicional sobre la violència, que oscil·la entre la posició 

que ho considera quelcom natural, recolzada per la teoria de la naturalesa diferent i 

complementària dels sexes i en les relacions personals, i una altra que ho considera patològic. Un 

eslògan que serveix per entendre aquest últim punt és: “No estan malalts: són els fills sans del 
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patriarcat”. La violència masclista no és producte de malalties mentals, sinó que està relacionada 

amb un sistema politicocultural que la recolza, el patriarcat.  
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4.4. Crítica de l’explotació reproductiva 

Les dues pràctiques més esteses en l'actualitat són els ventres de lloguer i l’ovodonació. Pel que 

fa als ventres de lloguer, pagar diners a una dona per la gestació d’un infant és mercantilitzar la 

capacitat reproductiva de les dones. Aquest “intercanvi” és profundament desigual perquè la 

majoria de les dones gestants ho fan per necessitats econòmiques. Els ventres de lloguer 

redueixen les dones a una mercaderia i atempten contra la seva dignitat i la de l’infant. Respecte 

a l’ovodonació, les dones que decideixen sotmetre’s a un procés d’extracció d’òvuls, generalment 

joves i estudiants, ho fan a canvi de diners. És una tècnica d’explotació de la capacitat reproductiva 

de les dones sota el pretext del dret a la maternitat i la paternitat. A més, són pràctiques que tenen 

efectes negatius sobre la salut de la dona: les evidents conseqüències físiques i psicològiques de 

passar per un embaràs i d’haver establert un vincle emocional amb la criatura gestada en el cas 

dels ventres de lloguer o la hiperestimulació ovàrica, per exemple, en el cas de l'ovodonació. 

Apostem per l’abolició d’aquestes pràctiques. 

4.5. Anàlisi i crítica de la divisió sexual del treball 

S’assigna als homes les feines de l’esfera productiva, mentre que les dones són relegades a 

l’esfera reproductiva. A més, els homes acaparen les funcions i àmbits amb un alt valor social (per 

exemple, la política).  
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1. Introducció 

La lluita sexual consisteix en les accions empreses per assolir el canvi de paradigma que suposa 

deixar d’entendre la sexualitat com una pràctica neutral, individual, privada i deslligada de la 

realitat política i econòmica del moment, a trencar els esquemes de la societat i qüestionar la base 

més profunda: el capitalisme i el patriarcat. 

Malgrat un cert progrés en les últimes dècades en drets dels homosexuals i bisexuals, gràcies a 

revoltes com els Fets de Stonewall el 28 de juny de 1969 i mobilitzacions de col·lectius com el 

Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), el patriarcat segueix arrelat en el marc mental de la 

ciutadania. Com a jovent revolucionari l’auge de l’extrema dreta arreu d’Europa, que ha tornat a 

posar al centre de debat drets conquerits dins les lluites socials, feminista, antiracista i 

d'alliberament sexual; l’augment de rebuig dels que no som heterosexuals entre els més joves i 

l’augment d’agressions LGBT-fòbiques ens ha d’animar a retornar la combativitat al moviment 

per la lluita sexual, no podem permetre una regressió en els drets conquerits durant dècades de 

lluita. 

2. Moviment d’alliberament sexual als Països Catalans 

La història de la lluita d’alliberament sexual als Països Catalans pren força el 1975 amb la fundació 

a Barcelona del FAGC. El 26 de juny de 1977 una manifestació obrera s’obria pas per les Rambles 

de Barcelona amb el crit de “Llibertat sexual!”, donant peu a la primera gran acció en favor dels 

drets del col·lectiu després del franquisme, la qual va ser reprimida pels grisos. 

El FAGC, amb l’arribada del primer govern del PSOE el 1982, va prendre dues trajectòries, una de 

revolucionària i una de reformista. A més de fragmentar-se, l’obertura dels locals d’ambient va 

allunyar el col·lectiu de les motivacions activistes, de manera que va perdre força en l’àmbit dels 

reclams socials. 

3. Alliberament sexual: abolició de la religió i alçament del socialisme 

La lluita sexual identifica l’origen de l’opressió en el patriarcat. El patriarcat, simbiòticament amb 

el capitalisme i les religions, ha inculcat que les sexualitats que qüestionen el model de família 

són quelcom aberrant i que no mereixen existir. 

Des de La Forja – Jovent Revolucionari considerem que la religió és un càncer en la societat i que 

per alliberarnos sexualment cal que sigui extirpat. Aquesta, perpetua dinàmiques com el 

masclisme, la LGBT-fòbia i el racisme. La religió històricament ha actuat com a element opressor 

de les dones i les minories, tenint entre els seus llibres sagrats consignes obertament homòfobes. 
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El capitalisme, en el seu afany per treure guanys, perpetrar la seva hegemonia i dissuadir el 

moviment organitzat, ha estat capaç de capitalitzar les lluites d’alliberament sexual, mutant-les 

a una paròdia del que havia estat: la combativitat del col·lectiu ha quedat marginada: el 

capitalisme rosa ha introduït dinàmiques de consum no assumibles per les classes populars i 

transformant el que eren reivindicacions de les classes populars en performances. 

Per tant, en el marc dels Països Catalans, la lluita sexual passa per la via Catalana al Socialisme, 

l’única lluita que ens garanteix un estat socialista que desencadeni la destrucció de totes aquelles 

normes i institucions que suposen un impediment a la plena igualtat entre ciutadans i assolir 

l’anhelat alliberament sexual.  
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Com s'ha exposat, el gènere és fruit de la transformació de la sexualitat biològica en productes 

d'activitat humana; una sèrie de comportaments, funcions i atributs que s'esperen de cada sexe. 

Les persones trans, tot i que hi ha diferents definicions al respecte, són aquelles persones que es 

mostren -sigui pel comportament o per l'aspecte- diferents del que s'espera d'elles en referència 

al gènere i que a més a més s'identifiquen de forma diferenciada respecte a aquest mateix gènere. 

Aquest fet pot generar controvèrsia perquè pel feminisme radical el gènere és una simple 

imposició i no pas una identitat, cosa que significaria que autoidentificar-se amb un gènere -

coincident amb el sexe o no- és seguir el joc fins a cert punt al patriarcat. Així i tot, és evident que 

l'assignació del gènere intervé en la identitat de la majoria de la població, que s'hi reconeix més o 

menys i pot tenir una expressió de gènere més o menys marcada. El patriarcat i el sistema sexe-

gènere estan interioritzats en tots nosaltres, fins i tot en aquells que sabem que cal combatre'ls. 

Les persones trans s’identifiquen amb el gènere diferent a l’assignat perquè pateixen 

especialment l’opressió del sistema sexe-gènere i busquen una estratègia per encaixar 

socialment, també suposen una transgressió a aquest mateix sistema sexe-gènere, ja que 

precisament són l'antítesi del que s'espera d'elles. 

Les persones que no responen al que s'espera d'elles respecte del gènere -siguin trans o no- es 

troben en una situació de vulnerabilitat i discriminació en molts àmbits: les agressions físiques i 

verbals que pateixen per aquest fet, la dificultat per accedir al món laboral i -com a conseqüència- 

el pes de la prostitució entre el col·lectiu, el rebuig familiar, etc. 

La nostra lluita no pot abandonar un col·lectiu vulnerable i oprimit com les persones trans. Cal que 

treballem per garantir la llibertat de cadascú d'expressar-se, actuar i sentir-se com vulgui. La 

nostra meta és la mateixa que amb la lluita feminista: l'abolició del gènere. I per fer-ho, no podem 

assenyalar un col·lectiu que és víctima -també- del patriarcat. 

Malgrat les problemàtiques de les dones i les de les persones trans difereixen, tenen un origen 

comú en el patriarcat i el sistema sexe-gènere. Així doncs, hem de saber diferenciar la lluita 

feminista i la lluita trans, al mateix temps que treballem per buscar l'entesa i els punts en comú 

per dur a terme el nostre projecte polític.  



 

   IV CONGRÉS NACIONAL DE LA FORJA 

PONÈNCIA POLÍTICA 

 

35 
 

 

1. La ruptura metabòlica 

Com apuntava Marx, el valor d’ús no és fruit exclusiu del treball humà, i per tan, no es veu limitat 

als valors de canvi. La naturalesa també crea valors d’ús sense interacció humana (com l’aire que 

respirem, l’aigua que bevem). Per altra banda, fins i tot el valor d’ús fruit del treball humà no seria 

possible sense mitjans de producció (com per exemple les matèries primeres) que provenen de la 

naturalesa. En aquest sentit, el treball no és altra cosa que la interacció de l'ésser humà amb la 

naturalesa, el procés d’intermediació d’un metabolisme que inclou la societat humana i la 

naturalesa no humana per la creació de valors d’ús per la humanitat, i en el cas particular del 

capitalisme, per la creació de valors de canvi per la valorització del capital. 

Tanmateix, com assenyala Marx a El Capital, l’avenç del capitalisme i de les seves forces de 

producció, i, per tant, de la seva capacitat productiva, ha causat la destrucció progressiva de les 

fonts de riquesa –entengui’s valor d’ús, però indirectament també valor de canvi, ja que qualsevol 

valor de canvi també ha de tenir un valor d’ús si es vol realitzar al mercat–, és a dir els treballadors 

i la naturalesa no-humana. El primer fa referència a la crisi de reproducció social, a la destrucció 

de la salut física i mental, de la destrucció capacitat productiva dels treballadors que acompanya 

el mode de producció capitalista. El que ens interessa en aquesta secció, però, és el que Marx 

anomena “ruptura metabòlica”, que fa referència a la destrucció del medi ambient. 

La “ruptura metabòlica”, un concepte ja emprat per Marx, però desenvolupat per marxistes 

posteriors, especialment John Bellamy Foster, es refereix a la ruptura del procés d’intercanvi 

metabòlic, material, entre la societat (l’economia humana, en aquest cas) i la naturalesa no-

humana. L’exemple original són els efectes de l’agricultura industrial i la urbanització en la 

degradació del sòl causada per la sobreexplotació agrícola i el desplaçament de nutrients cap a la 

ciutat. Aquesta crisi va ser superada per la invenció de tecnologies de captació de nitrogen 

atmosfèric, donant lloc als adobs artificials, així com la importació de productes agrícoles de les 

colònies cap al centre del sistema-món (especialment d’Irlanda cap al Regne Unit). Això fa 

referència a un segon concepte, el “desplaçament” de la ruptura metabòlica, que pot ser emprat 

tan geogràficament com per referir-se a la “substitució” d’una crisi ecològica per una altra. Així, la 

importació de productes agrícoles irlandesos va reduir el procés d’erosió del sòl al Regne Unit, 

però va exacerbar la mateixa crisi a Irlanda. Semblantment, la invenció i utilització industrial 

d’adobs artificials ha permès seguir sobreexplotat el sòl mantenint la seva productivitat, però 

alhora ha generat l’acumulació de compostos de nitrogen en diversos mars (el Bàltic, el Golf de 

Mèxic i el litoral xinès). 

El desplaçament geogràfic de les ruptures metabòliques, i, per tant, de les crisis ecològiques, 

segueix l’estructura imperialista del capitalisme global, amb la desindustrialització del centre del 

sistema-món, comportant l’exportació de contaminació i acumulació de residus a la perifèria. 
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Aquest últim desplaçament s’ha vist exacerbat per l’exportació directa de residus dels països rics 

al tercer món. Tanmateix, observem processos similars, per més que a una escala menor, dins les 

economies desenvolupades, seguint els patrons de desigualtat econòmica i, sovint correlacionat, 

de la fortalesa dels moviments ecologistes. Així, les zones més pobres d’aquests països, així com 

aquelles amb menys teixit associatiu, acumulen més problemàtiques mediambientals, quelcom 

que s’ha de responsabilitzar en part a la naturalesa “NIMBY” de molts col·lectius ecologistes. 

No obstant això, per més que alguns col·lectius “NIMBY” hagin propiciat el desplaçament de 

l’impacte ambiental més directe de certes activitats econòmiques, no han alterat l’impacte 

indirecte i a llarg termini de les principals crisis globals. Un exemple són aquells que s’oposen a la 

construcció d’infraestructures de producció d’energia a partir de combustibles fòssils: per més 

que evitin l’impacte directe d’aquestes plantes energètiques (com la pol·lució de l’aire), no alteren 

la quantitat d’emissions que contribueixen a l’impacte global de la crisi climàtica. 

2. El capitalisme realment existent i les crisis ecològiques 

La defensa del medi ambient ha de ser un punt fonamental de la lluita socialista i la construcció 

de la futura República. La superació del capitalisme ha d’incloure la superació de la destrucció de 

les fonts de riquesa, incloent-hi la degradació del medi ambient. L’exhauriment dels recursos 

naturals no renovables i la sobreexplotació dels recursos renovables, així com l’emissió de residus 

en el medi ambient, amenacen el benestar de les classes populars i de les futures generacions, 

fins a arribar a posar en perill la supervivència de la mateixa espècie humana, del medi ambient i 

dels ecosistemes que l’integren. 

Les classes dominants europees, durant l’Edat Moderna, han modelat el món al seu antull: primer, 

a través de l’imperialisme; després, a través de la globalització. La configuració del món entre 

centre i perifèria ha permès als països occidentals espoliar els recursos naturals dels països 

perifèrics i els primers han sotmès els darrers a una pobresa de la qual és pràcticament impossible 

sortir. Així és com l’imperialisme europeu, estatunidenc i japonès van determinar la producció de 

certs països de la perifèria mundial, els quals van esdevenir països monoproductors, amb totes 

les conseqüències que comporta enfocar tota la producció a un sol sector d’activitat. 

Per altra banda, el sistema econòmic actual ens està duent a la destrucció del planeta i, així, a la 

desaparició dels éssers vius, inclosa la humanitat. El model de creixement econòmic capitalista és 

un reflex de la fórmula general de circulació del capital (D-M-D’). El diner deixa de ser una moneda 

de canvi per a esdevenir un fi en si mateix: el creixement pel creixement. Aquesta és una de les 

majors contradicció del mode de producció capitalista: predicar un creixement ad infinitum en un 

context de recursos materials limitats. El creixement econòmic depèn en gran part del creixement 

constant en la demanda de les societats de consum, les quals se sostenen sobre tres fonaments: 

la publicitat, el crèdit i l’obsolescència programada. La publicitat crea necessitats fictícies, les quals 

no necessitem a priori, sinó a posteriori. El crèdit és el segon pilar; permet la despesa de recursos 

i diners sense que es produeixi un intercanvi de dues mercaderies que contenen igual valor, tan 
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sols s’ofereix una promesa de pagament en un futur. L'any 2015, el PIB mundial voltava els 75 

bilions de dòlars, mentre que el deute global és de 225 bilions de dòlars, xifra que suposa 

aproximadament un 325% del PIB. 

Per tot això, advoquem per una economia que tingui com a objectiu principal el benestar de tota 

la humanitat, i en què es contemplin factors mediambientals en prendre decisions econòmiques. 

Aquesta economia, en tant que el creixement il·limitat no és sostenible, ha de poder reproduir-se 

sense necessitat de creixement econòmic, quelcom que escapa les possibilitats del capitalisme. 

La composició sectorial de l’economia s’ha d’alterar en funció de les necessitats humanes i la 

protecció del medi, per la qual cosa ha d’estar preparada per a un més que probable decreixement 

global, causat pel decreixement de sector i indústries que malmeten el medi ambient. Una 

economia que prengui aquesta forma ha d’estar necessàriament organitzada de forma socialista. 

El creixement econòmic no comporta, necessàriament, cohesió social, creació de llocs de treball, 

serveis públics de qualitat ni nivells alts de consum. Els conceptes de creixement econòmic i 

pobresa i desigualtat són totalment compatibles. La història recent ens demostra que, durant 

l’època d’expansió que va tenir lloc entre el 1995 i el 2007, el nivell de cohesió social no va millorar 

i, a més, es va consolidar un atur estructural. El creixement econòmic no respecta el medi ambient 

i sovint les seves agressions són irreversibles, alhora que comporta l’esgotament de recursos 

bàsics. Per tal de garantir un creixement constant, s’espolia de manera sistemàtica la riquesa dels 

països del sud. 

Reduir el consum global amb una economia sense publicitat ni obsolescència programada ja 

suposaria un avenç cap a la sostenibilitat, sense haver de reduir el consum a nivells premoderns. 

De totes maneres, no ens podem limitar a reduir el consum i la producció, caldria també una 

introducció de nous principis i valors. Caldria recuperar la vida social, defensar l'oci creatiu, repartir 

el treball, canviar el model de transport, recuperar la vida local i estendre la consciència de 

l'austeritat. Alhora, cal no caure en una lectura simplista de la teoria decreixentista. Cal tenir 

present que l’accés a uns béns de consum mínims sí que pot suposar un augment de la felicitat, 

pel simple fet de cobrir les necessitats més bàsiques. 

3. Ecologisme popular 

Per tal de fer front a aquest desplaçament metabòlic que comporta unes evidents desigualtats 

territorials cal un canvi de model des de l’escala municipal fins a l’escala nacional. Així doncs és 

important una bona autogestió municipal i una cohesió de les diferents organitzacions i 

moviments ecologistes d’arreu del territori català. 

Aquest canvi de model ha de passar per una redistribució i revaloritzaciódels usos del sòl, ja que 

si no revertim ara la mala planificació territorial dels anys 70 i 80 que sobreposava el creixement 

econòmic per sobre del territori, les conseqüències seran cada cop més greus. El procés de 

redistribució dels usos del sòl passa des d'alternar zones agrícoles i forestals (Catalunya pateix 
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una greu gestió agroforestal a causa de l’abandonament agrícola i el procés d’aforestació) fins a 

desurbanitzar les zones inundables (un 15% de les zones urbanes de Catalunya es troba en sòls 

inundables). 

En el marc del procés de transició cap a una “energia verda”, diferents moviments d’esquerres han 

incidit molt en tancar les centrals nuclears i no en les centrals tèrmiques que són les que realment 

contaminen. En general aquesta aversió per part de moviments d'esquerres de tancar les centrals 

nuclears es basen en el desconeixement i la por, però la realitat és que actualment hi ha millors 

dades sobre els efectes a llarg termini per la salut, més experiència gestionant aquesta energia i 

noves i millors solucions per augmentar la seguretat i l’eficiència de les centrals, a més 

d'estratègies bones per reduir la generació de residus… De fet, és l'energia que menys morts per 

terawatt/hora ha provocat. Des d’una perspectiva global, encara representa l’opció més barata 

gràcies a la seva mastodòntica densitat energètica. 

A més a més L’IPCC (Grup Intergovernamental d'Experts Contra el Canvi climàtic) corrobora que 

és una energia neta, no intermitent i disposa d’una petjada ecològica diminuta. Així doncs des de 

La Forja apostem pel tancament de totes les centrals tèrmiques i pel manteniment de les centrals 

nuclears durant el procés de transició energètica. També apostem perquè l’energia renovable es 

produeixi allà a on es consumeix per tal del que el sistema sigui el més eficient possible. 

A més, el canvi de model energètic ha de ser autosuficient per tal de no dependre d’Espanya i 

d’altres estats, i anar acompanyat també d’una nacionalització de les empreses energètiques. 

4. Ecologisme individualista 

És innegable que estem a les portes d’un col·lapse mediambiental de dimensions encara 

desconegudes, però cal tenir molt present quina és l’arrel del problema: el model de producció 

capitalista. És des d’aquesta premissa que hem d’analitzar la catàstrofe ecològica. 

El capitalisme té una capacitat extraordinària de reinventar-se i apropiar-se de les lluites 

sectorials, tot buidant-les de tot el contingut revolucionari i així, utilitzar-les per a ser 

mercantilitzades. El cas de la lluita ecologista no és diferent, durant els últims anys hem pogut 

observar com el capital ha generat tot un seguit de mercats ecofriendly, es tracta de l’anomenat 

capitalisme verd. Aquesta via no és més que una quimera, una farsa que en moltes ocasions 

només es tracta d’una rentada de cara i altres vegades significa un mercat creixent amb beneficis 

en augment. Però el fet que el sector del reciclatge hagi crescut considerablement, els productes 

eco estiguin de moda, o que els productes vegans es puguin trobar en qualsevol supermercat, no 

significa que el capitalisme, per art de màgia, s’hagi conscienciat de la problemàtica ecològica, 

sinó que ha utilitzat aquesta lluita tan necessària per a obrir nous mercats. 

El model socialista ha de comportar, necessàriament, un canvi en els hàbits de consum i transport, 

però aquest canvi el facilitarà un procés de transformació estructural. És en aquest punt on cal fer 
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una crítica a l’esquerra ecologista postmoderna, que redueix la lluita a una qüestió individual, i 

assumeix el marc capitalista, tot reduint l’acció al «poder dels consumidors». D’aquesta anàlisi se’n 

desprèn que la falsa premissa que problema de la catàstrofe mediambiental és culpa dels 

consumidors, és a dir, de la classe treballadora. Segons aquests ecologistes individualistes, si cada 

treballador reciclés, no consumís carn i comprés productes ecològics, el problema mediambiental 

es podria resoldre. Es tracta d’una desviació ideologista, la qual anima a la militància d’aquestes 

organitzacions a prendre estils de vida exemplars, evitant qualsevol mena de contradicció. 

Aquesta dinàmica aïlla l’individu i aquestes organitzacions de la resta de la societat. Prioritzar una 

falsa moral revolucionària per sobre del treball de masses és un enorme error per a qualsevol 

organització o persona que es consideri marxista. 

A més, aquest discurs de l’ecologisme individualista té un fort component classista, ja que 

trasllada tota la responsabilitat del col·lapse mediambiental a les classes populars i al seu model 

de vida, obviant cap mena de crítica al model de producció capitalista. Grans empreses 

energètiques, mitjans de comunicació i la banca han esperonat, recentment, a la reducció en el 

consum de carn. Aparentment, aquests missatges es camuflen d’un suposat discurs ecologista, 

però obliden intencionadament qui emet més gasos contaminants, que són les grans 

corporacions i l’oligarquia mundial. Per exemple, només 100 multinacionals són culpables del 

71% de les emissions mundials de CO₂. 

Per tant, com a organització política, cal que abordem aquests debats públics reclamant una 

redistribució de la riquesa com a primer pas, i en cap cas, traslladar la responsabilitat als actes 

quotidians de les classes populars. Aquests debats públics acaben essent polèmiques morals i 

ètiques, no pas conflictes estructurals o econòmics. És a dir, són debats adulterats des del 

progressisme, el postmodernisme i la reacció oportunista, en el qual mai es debat sobre el 

sistema productiu, sinó sobre qüestions identitàries, culturals i morals. 


