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 Estem immersos, encara, en una de les crisis més greus que ha patit el capitalisme. Un capi-
talisme que, des de finals de la dècada dels seixanta del segle passat, presenta un procés clar de 
desvalorització que està corcant el sistema en la seva totalitat i està fent aflorar les contradiccions 
presents que el travessen, que en períodes de crisi es fan més evidents i prenen formes més violen-
tes i agressives¹. Fruit d'aquesta dificultat de valorització, avui, se'ns fan presents tot de fenòmens 
socials, polítics i econòmics que a primer cop d'ull poden semblar inconnexos i casuals i que poden 
dificultar que tinguem una visió global del que està succeint: la crisi del deute i les guerres al Pròxim 
Orient i a l'Est d'Europa; les contrareformes laborals i els desnonaments; les polítiques d'austeritat i 
la “crisi dels refugiats”; l'augment de la despesa armamentística i els tractats de lliure comerç com 
el TTIP, el TPP o el CETA, entre d'altres.

 En la següent ponència, pretenem abordar alguns d'aquests fenòmens des d'una òptica mar-
xista que ens permeti entendre el que està succeint i veure que res no és fruit de l'atzar. Tots 
aquests fenòmens estan relacionats entre ells i estan regits per unes lleis que actuen implacable-
ment sobre el capitalisme com a sistema de relacions socials, polítiques i econòmiques. Aquesta 
anàlisi ens permetrà entendre quin paper juguen les guerres en la fase imperialista del capitalisme, 
què hi ha darrere els conflictes que sacsegen el món o el paper que juguen els tractats de lliure 
comerç, entre altres i, sobretot, traçar un seguit de propostes polítiques per poder-les confrontar.

INTRODUCCIÓ



“La història de totes les societats que han existit fins els nostres 
dies és la història de la lluita de classes.” 

Marx, K; Engels, F

EL CAPITALISME I LES SEVES

CONTRADICCIONS

1.
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 Per entendre tots aquests fenòmens 
–que, tot i que se'ns presentin deslligats els 
uns dels altres, en realitat, estant tots relacio-
nats–, es fa indispensable comprendre el rere-
fons de la societat capitalista. Una societat 
basada en l'apropiació privada dels mitjans de 
producció, de base contradictòria i violenta i 
travessada per dos conflictes que ens perme-
ten entendre el seu funcionament. Per un 
costat, la contradicció entre capital i treball, 
basada en l'explotació de la classe treballado-
ra per part de la classe capitalista, una explota-
ció de la qual obté la plusvàlua, és a dir, treball 
no pagat. Per l'altre, tenim la pugna competiti-
va entre capitals individuals per apropiar-se 
d'una fracció suficient de plusvàlua total com a 
guany individual².

 Per a aquests capitals individuals, ser 
competitius es converteix en un factor decisiu, 
una qüestió de vida o mort. Si no són competi-
tius, desapareixen. Aquest fet implica, també, 
més pressió del capital sobre el treball en 
forma d'un augment de l'explotació.

 

 Tot i aquesta pugna competitiva, els 
capitals comparteixen l'interès a preservar la 
societat de classes i el domini de la seva 
classe sobre la de la classe treballadora. Un 
interès que sempre passarà per davant de la 
seva pugna competitiva. Dos exemples que 
ens ho il·lustren: el primer és l'acord entre 
Prússia i França, malgrat els anys de guerra 
entre ells, per ofegar en sang la Comuna de 
París, la primera experiència de la història d'un 
govern obrer. El segon, la unió de totes les 
potències imperialistes, després de la Primera 
Guerra Mundial, per avortar l'experiència de la              
Revolució Bolxevic a Rússia. D'aquí, consta-
tem que una altra contradicció fonamental dins 
l'imperialisme és la que s'estableix entre capi-
talisme i socialisme, una contradicció entre dos 
sistemes totalment diferents que abraçarà tota 
aquesta època i perdurarà, encara, un cop 
pres el poder.
 
 

Frontera entre 'favela' i barri ric a São Paulo (el Brasil)
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 Si l'explotació demostra fins a quin punt 
són inconciliables els interessos dels capitalis-
tes i dels treballadors, la competència ens 
mostra la impossibilitat de tenir un capitalisme 
regulat, pacífic i estable, fet que desmunta 
totes aquelles proclames dels que ens           
prometen que un altre capitalisme és possible.

 Aquesta doble contradicció del capitalis-
me ens serveix, per exemple, per analitzar el 
que està succeint al Pròxim Orient. Si fem un 
exercici de concreció, podem copsar que 
aquesta competència entre capitals es         
concreta en la necessitat que tenen els grans 
capitals financers, amb el suport de les potèn-
cies respectives, de competir per aconseguir 
augmentar la rendibilitat. Un dels escenaris on 
avui es projecta això és Síria.  Aquesta dificultat 
de valorització que aguditza les contradiccions 
presents en el capitalisme ens ajuda a            
entendre els conflictes que colpegen el Pròxim 
Orient, l'Europa de l'Est i altres zones del 
planeta i tots els fenòmens socials, polítics i 
econòmics que se'ns presenten i a                  
connectar-los entre ells per intentar tenir una 
visió global del que està succeint.

Frontera entre 'favela' i barri ric a Panamà 



“Qui governi l'Europa central dominarà el cor continental;  
qui governi el cor continental dominarà l'illa món; 

qui governi l'illa mundial dominarà el món. ”

Harold Mackinder

L'IMPERIALISME I EL CONTROL

 D'EURÀSIA

2.
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2.1  L'IMPERIALISME I LA PUGNA 
 COMPETITIVA PER L'HEGEMONIA 
 MUNDIAL

 Des dels seus orígens, el procés d'acu-
mulació capitalista, basat en la suma de l'acu-
mulació de capitals individuals i regida per la 
llei del valor, ha provocat un seguit de tendèn-
cies consubstancials al seu desenvolupament. 
Per un costat, la concentració en mans de 
capitals individuals i, per l'altre, la centralitza-
ció, basada en la fusió de diversos capitals 
individuals en un de sol, més gran. L'estructura 
d'oligopoli que adopten els capitals, emparada 
per una activitat financera creixent, és resultat 
d'aquesta tendència. Capitals d'origen nacio-
nal que reben el suport de potències imperialis-
tes i que actuen a escala internacional subordi-
nant cada vegada més territoris del planeta a la 
seva lògica. És la mundialització de la llei del 
valor. En aquest procés, el capitalisme entra en 
una nova fase, exposada amb total concreció 
per Lenin el 1916 a la seva obra L'imperialis-
me, fase superior del capitalisme i caracteritza-
da en cinc punts:

 “1. Elevada concentració de la producció 
i el capital basada en els monopolis, els quals  
juguen un paper decisiu en la vida econòmica.
 2. Fusió del capital bancari amb l'indus-
trial i creació, sobre la base del capital financer, 
de l'oligarquia financera.
 3. Preponderància de l'exportació de 
capital per sobre de la de mercaderies.
 4. Formació d'associacions internacio-
nals monopolistes.
 5. Repartiment del món entre les potèn-
cies capitalistes més importants.³” 

 La màxima expressió d'aquesta nova 
fase són les crisis i les guerres, però també la 
desvalorització de la força de treball en el nucli 
de l'imperialisme. El procés d'acumulació capi-
talista, que està regit per la llei del descens 
tendencial de la taxa de guanys, provoca 
dificultats creixents, que es concreten en crisis 
periòdiques cada vegada més freqüents i 
intenses.  

Crisis que no fan res més que aguditzar les 
dues grans contradiccions que hem esmentat 
anteriorment: l'enfrontament de la classe capi-
talista i la classe obrera amb motiu de l'explo-
tació (plusvàlua o treball no pagat del qual 
s'apropien els capitalistes com a guany) i el 
creixent enfrontament entre diferents capitals, 
la competència, per apropiar-se individualment 
d'aquests guanys obtinguts de l'explotació. 

 Lenin escriu aquesta obra en un context 
d'agudització d'aquestes dues grans contradic-
cions. Agudització que desemboca en la 
Primera Guerra Mundial, quan aquestes 
tendències prenen la forma de conflicte entre 
les diferents potències capitalistes pel control 
del mercat mundial, i que salta pels aires el 
1914. Del desenllaç d'aquesta guerra, se'n 
desprèn que cap potència europea no va ser 
capaç d'imposar-se definitivament sobre les 
altres. Per tant, no en surt cap potència 
hegemònica amb prou capacitat per controlar 
el món i la pugna competitiva interimperialista 
s'exacerba. Va ser l'inici, però, de la fi de la 
preponderància política, econòmica i cultural 
d'Europa i l'entrada dels Estats Units d'Amèri-
ca (EUA) com a potència emergent no euro-
pea⁴. Una altra conseqüència d'aquesta guerra 
va ser la constitució del primer estat socialista 
de la història, la Unió Soviètica (URSS), i 
l'ascens organitzatiu i combatiu de la classe 
obrera.
 
 El context resultant d'aquesta guerra 
continua essent convuls i conflictiu política-
ment, com s'expressa en els processos revolu-
cionaris del període d'entreguerres, i en el pla 
econòmic, que culmina en la crisi de 1929. Tot 
això condueix cap a la Segona Guerra Mun-
dial, en què, ara sí, queda resolt el problema 
de l'hegemonia mundial. Alemanya és derrota-
da i dues potències no europees en surten 
victorioses: els EUA i l'URSS. El problema de 
l'hegemonia mundial quedarà resolt i els EUA 
esdevindran la nova potència mundial capita-
lista en un nou escenari geopolític clar que 
durarà els pròxims cinquanta anys: els EUA i 
l'URSS en disputa pel control del món. 
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 El conflicte entre aquestes dues potèn-
cies es va desenvolupar de manera indirecta, 
arran del potencial nuclear i la capacitat d'auto-
destrucció mútues, i els seus escenaris van 
ser, sobretot, les perifèries d'Euràsia. El 
col·lapse de l'URSS va aplanar el camí als 
EUA per convertir-se en la primera i única 
potència realment global.

2.2  CONTROLAR EURÀSIA PER CONTROLAR  
 EL MÓN
 
 Establerts com a principal potència capi-
talista a escala mundial, els EUA hereten, 
també, la geoestratègia de l'imperi britànic per 
controlar el món. Un dels analistes geopolítics 
més influents, Harold Mackinder, desenvolupa 
el concepte d'“àrea pivot” eurasiàtica (més tard 
anomenada cor continental) com a trampolí 
per obtenir el domini continental i el popularitza 
amb la citació següent:

 Euràsia és el continent més gran del 
planeta i el seu eix geopolític. S'estén des de 
Lisboa fins a Vladivostok. Segons Brzezinski, 
exconseller de seguretat nacional de la presi-
dència dels EUA, la potència que domini Eurà-
sia podrà controlar les tres regions del món 
més avançades i més productives econòmica-
ment. El control d'Euràsia suposaria la subor-
dinació de l'Àfrica i tornaria a situar Amèrica i 
Oceania com a zones geopolíticament perifèri-
ques. Euràsia és l'àrea on viu el 75% de la 
població mundial, on es produeix el 60% del 
PNB del món i on trobem les tres quartes parts 
dels recursos energètics coneguts. És, també, 
la zona on trobem la major part dels estats del 
món i les potències nuclears. Per tant, esdevé 
un element central en la lluita pel control del 
món⁷.

 

“La Guerra Freda defineix un 
doble enfrontament contra 
l'URSS; l'estructural, que és el 
de classe, i el geoestratègic, ja 
que el seu territori ocupa una 
zona clau del planeta per al 
control del món.5”

“ Qui governi Europa Central 
dominarà el cor continental;                                                                                  

qui governi el cor continental 
dominarà l'illa món;                                                                                              

qui governi l'illa mundial 
dominarà el món.6 ”
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 En l'àmbit econòmic, l'establiment del 
dòlar com a moneda mundial –que ha conver-
tit, de facto, la Reserva Federal dels EUA 
(FED) en el Banc Central Mundial– els ha 
donat una posició privilegiada dins l'economia 
mundial. Els ha permès exportar les seves 
crisis i el seu deute a la resta de països i conti-
nuar endeutant-se a costa dels altres països. 
Juntament amb això, han creat espais de 
cooperació econòmica regional: Fòrum de 
Cooperació Econòmica Àsia-Pacífic (APEC), 
tractats de lliure comerç i institucions especia-
litzades de cooperació global (Banc Mundial, 
Fons Monetari Internacional, Organització 
Mundial del Comerç) que es pretenen com a 
institucions internacionals i estan dominades 
pels EUA.

 Pel que fa a l'àmbit militar, són una gran 
potència militar, sobretot en armament conven-
cional, ja que s'equiparen a Rússia i la Xina en 
armament nuclear i sistemes de míssils balís-
tics intercontinentals. És el país fabricant 
d'armes més important. Té mil bases militars al 
voltant del món. És la potència que desenvolu-
pa més la guerra de comunicacions i d'espio-
natge. Mitjançant elements d'escolta i visió 
aerosatel·litària, controla regions  estratègi-
ques del planeta com Rússia, la Xina, Europa, 
la península de Corea, etc. Té una força aèria 
incomparable, una gran força naval (el seu 
vaixell insígnia, USS Bush, es desplaça amb 
dos motors atòmics) i la indústria d'avions 
sense pilot (drones) més important del món. 
Amb la creació d'organitzacions com l'OTAN i 
l'establiment de tractats com el de seguretat 
amb el Japó, entre altres, han pogut interferir 
en assumptes d'altres països.

“ Qui governi Europa Central 
dominarà el cor continental;                                                                                  

qui governi el cor continental 
dominarà l'illa món;                                                                                              

qui governi l'illa mundial 
dominarà el món.6 ”

2.3  LA BASE DE LA SUPREMACIA GLOBAL  
 NORD-AMERICANA

 Un cop finalitzada la Segona Guerra 
Mundial, el tema de l'hegemonia mundial 
queda solucionat. Els EUA juguen el paper de 
la nova potència hegemònica dominant a 
escala mundial. Una supremacia que ostenta 
des de 1945 i que descansa sobre quatre 
àmbits clau: el militar, l'econòmic, el tecnològic 
i el cultural. Els EUA continuen sent la primera 
potència econòmica mundial i tenen un poder 
militar inigualable i d'abast global. Pel que fa a 
la dominació cultural, a la qual sovint no s'ha 
parat prou atenció, ha estat bàsica per consoli-
dar la seva hegemonia. La cultura de masses 
nord-americana ha impregnat tota la joventut 
del planeta mitjançant els programes televisius 
i les potents indústries cinematogràfica i        
discogràfica i ha fet que, arreu, s'adoptin els 
seus hàbits alimentaris i de vestuari.        
L'American Way of Life s'ha estès per tot el 
món i, amb ell, els valors que s'hi associen: 
individualisme, competitivitat, etc. Però la 
influència cultural nord-americana no acaba 
aquí. Mig milió   d'estudiants estrangers entren 
als EUA cada any i és possible trobar graduats 
de les universitats nord-americanes a gairebé 
tots el gabinets ministerials del món, fet que 
emula, cada vegada més, l'estil nord-americà. 
Això permet exercir una hegemonia indirecta i 
que sembla haver estat consensuada.

 Juntament amb aquests quatre pilars, 
els EUA han creat un nou ordre internacional 
basat en unes institucions internacionals que, 
sota el seu domini, li han servit per consolidar 
la seva hegemonia mundial.



“El militarisme és també, en allò purament econòmic, per al capital, 
un mitjà de primer ordre per a la realització de la plusvàlua, això és, 
un camp d’acumulació (...) Pràcticament, el militarisme, sobre la 
base dels impostos indirectes, actua en ambdós sentits: assegura, a 
costa de les condicions normals de vida de la classe treballadora, 
tant el sosteniment de l’òrgan de la dominació capitalista (l’exèrcit 
permanent) com la creació d’un magnífic camp d’acumulació per al 
capital. (...) Encara que, en ambdós aspectes, en arribar a una certa 
altura, les condicions de l’acumulació esdevenen per al capital

 condicions de la seva ruïna.”

Rosa Luxemburg 

L'OTAN I EL NEGOCI
DE LA GUERRA

3.
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 “El militarisme és també, en allò pura-
ment econòmic, per al capital, un mitjà de 
primer ordre per a la realització de la plusvàlua, 
això és, un camp d’acumulació (...) Pràctica-
ment, el militarisme, sobre la base dels impos-
tos indirectes, actua en ambdós sentits: asse-
gura, a costa de les condicions normals de vida 
de la classe treballadora, tant el sosteniment 
de l’òrgan de la dominació capitalista (l’exèrcit 
permanent) com la creació d’un magnífic camp 
d’acumulació per al capital (...) Encara que, en 
ambdós aspectes, en arribar a una certa altura, 
les condicions de l’acumulació esdevenen per 
al capital condicions de la seva ruïna⁹.”

 Aquesta reorientació estratègica, però, 
no només té la funció de provocar guerres per 
trobar nous espais de valorització. Tot i que, 
després del trencament del Pacte de Varsòvia, 
els EUA es van comprometre a no estendre 
l'OTAN cap als països de l'Est, el setge contra 
Rússia no s'ha aturat. Augment del militarisme 
(escuts antimíssils), formació d'estats artificials 
(Kosovo), control dels països bàltics i dels de 
l'antic Pacte de Varsòvia (tot i el seu compro-
mís de no fer-ho), etc. Tot plegat, amb l'objectiu 
de desestabilitzar Rússia i assolir el control 
d'Euràsia⁸.

3.2  LA GUERRA IMPERIALISTA COM A MOTOR  
 ECONÒMIC

 Com hem vist, no es pot entendre cap 
fenomen social, polític i econòmic deslligant-lo 
de la lògica econòmica que regeix el capitalis-
me. El militarisme i les guerres no són casos a 
part. El militarisme i la guerra tenen l'objectiu 
d'assegurar mercats on vendre mercaderies, 
establir àrees d'influència, trobar espais 
d'inversió, apropiar-se de recursos naturals, 
provocar transformacions polítiques i        
econòmiques, etc. Però la despesa militar, com 
a despesa pública, presenta singularitats. Per 
un cantó, desvia recursos que podrien anar 
destinats a altres àmbits. Per l'altre, en cas que 
l'armament no sigui utilitzat, es produeix una 
desvalorització i, si és utilitzat, s'emporta 
milers de vides humanes i provoca una 
destrucció gegant de les forces productives.

3.1  L'OTAN, PUNTA DE LLANÇA DEL CAPITAL  
 FINANCER NORD-AMERICÀ

 Una cop finalitzada la Segona Guerra 
Mundial i solucionat el problema de l'hegemo-
nia mundial, la nova estratègia nord-americana 
va dirigida a combatre l'URSS i assolir el 
control d'Euràsia. Però no només això, sinó 
que té la determinació d'impedir el sorgiment 
d'una potència europea amb prou poder 
econòmic i militar per fer-li front o amb capaci-
tat per poder establir relacions amb l'URSS 
–actualment Rússia– de manera independent i 
en contra dels seus interessos. L'Organització 
del Tractat de l'Atlàntic Nord (OTAN), creada 
l'abril de 1949, neix amb aquests objectius. 
Sota el pretext de “l'amenaça comunista”, tant 
l'exterior com la interior, els EUA aconse-
gueixen posar els exèrcits europeus sota el 
seu control i establir bases militars americanes 
per tot Europa.

 Amb el col·lapse del bloc socialista i la 
finalització de la guerra freda, les funcions de 
l'OTAN es redefineixen. Passa de ser una 
organització de defensa contra “l'amenaça 
soviètica” a ser, obertament, un organisme 
ofensiu amb un objectiu clar: desplegar tot el 
potencial bèl·lic al servei dels interessos 
econòmics i geopolítics dels EUA i les grans 
potències capitalistes en un escenari de crisi 
econòmica i de pugna interimperialista 
creixent. Aquesta reorientació estratègica 
queda definida a la Declaració de Roma de 
l'any 1991 i es posa en pràctica durant la 
guerra de Iugoslàvia, quan l'OTAN bombardeja 
una nació sobirana per primera vegada en la 
seva història –i de manera massiva– amb 
l'objectiu de recolonitzar un espai on el capital 
havia estat expropiat, fruit de la Revolució 
Bolxevic de 1917. L'imperialisme, però, no en 
té prou i, després de la guerra de Iugoslàvia, 
vindran les guerres de pillatge a l'Iraq, l'Afga-
nistan, Líbia o Síria, entre altres, tot cercant 
nous espais de valorització davant la saturació 
del mercat mundial.
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“La guerra va constituir el 
factor imprescindible del         
desenvolupament capitalista 
(...) Des de la perspectiva de la 
classe capitalista (...), avui, el 
militarisme ha esdevingut       
imprescindible (...) L'impuls del 
desenvolupament capitalista ha 
convertit el militarisme, també, 
en una malaltia capitalsita13”.

“Les guerres modernes no serien 
possibles sense uns mitjans de 
comunicació de masses. Però les 
democràcies modernes tampoc 
no podrien sobreviure sense uns 
mitjans que tenen la funció de 
construir una opinió pública 
còmplice, consentidora i          
consumidora14”.

 Històricament, les accions militars 
anaven a càrrec dels exèrcits nacionals i esta-
ven sufragades amb diners estatals. Tanma-
teix, no es pot menystenir el fenomen de la 
contractació de corporacions militars privades, 
que posen exèrcits privats al servei dels estats, 
un nou àmbit de negoci que està movent 
milions de dòlars.

 Per acabar, tenim el negoci de la recons-
trucció. L'autodestrucció d'armament durant 
els conflictes permet que la indústria d'arma-
ment continuï el seu procés de producció i 
obertura de nous mercats. Però no només es 
destrueix armament, les guerres també impli-
quen la destrucció d'infraestructures civils i 
productives del país agredit, fet que obre la 
porta al suculent negoci de la reconstrucció. 
Iugoslàvia i l'Iraq en són un bon exemple.

3.2  MITJANS DE COMUNICACIÓ I PROPAGANDA.  
 EINES DE LEGITIMACIÓ DE LES GUERRES  
 DE RAPINYA

 Els mitjans de comunicació de masses 
són elements clau de la superestructura de la 
societat capitalista. Tenen la funció d'hegemo-
nitzar la construcció d'una opinió pública i 
convertir-se en el principal agent de socialitza-
ció per sobre de l'Església, l'escola o la família. 

 La guerra es presenta com una activitat 
econòmica en tres vessants diferents: el de la 
indústria militar, el de l'acció militar i, finalment, 
el del negoci de la reconstrucció10 .

 El conflictes al Pròxim Orient, l'Àfrica i 
l'est d'Europa, la cursa armamentista entre les 
diferents potències imperialistes, etc. està 
proporcionant una quantitat ingent de beneficis 
a la indústria armamentística. Per posar només 
un exemple, la multinacional nord-americana 
Lockheed Martin, la fabricant d'armament més 
important del món, ingressa 34.000 milions 
d'euros cada any. Una xifra superior al PIB de 
97 països i cinc vegades el pressupost de les 
Nacions Unides per a “missions de pau”. Però 
Lockheed Martin no és l'única que està obte-
nint uns beneficis astronòmics amb el negoci 
de la guerra; avui dia, Northrop Grumman, 
BAE Systems, Raytheon, Boeing Defense, 
Almaz Antei, Airbus i altres grans fabricants 
d'armes estan obtenint rècords històrics en 
venda d'armament. Un sector econòmic amb 
una forta participació estatal, en què el diner 
públic no només serveix per finançar la produc-
ció d'armament, sinó també per comprar 
avions, vaixells, armes i tancs a aquestes 
mateixes multinacionals¹¹. El consum d'armes 
està augmentant de manera exponencial, tant 
als mercats interns com en l'àmbit de l'exporta-
ció. El 2008, els EUA van vendre armes a 
altres països per un valor de 37.800 milions de 
dòlars; prop d'un 80 per cent de les armes es 
van vendre a països “en vies de desenvolupa-
ment¹²”.

Així doncs: 
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“Envairem set països en cinc 
anys. Començarem per l'Iraq i, 
després, seguirem amb Síria, el 
Líban, Líbia, el Sudan i Somàlia 
i acabarem amb l'Iran”.

 Amb l'excusa que Saddam Hussein tenia 
armes de destrucció massiva, l'Iraq va ser 
envaït i arrasat i més d'un milió i mig d'ira-
quians van morir. En acabat, va resultar que 
aquestes armes mai no havien existit. Però la 
guerra no va ser un error, com tampoc no ho va 
ser a Iugoslàvia, l'Afganistan, Líbia, el Sudan, 
Palestina, Mali o, ara, a Síria. Tot està perfecta-
ment dissenyat i programat. El general Wesley 
Clark ho va dir amb tota claredat el 2007: 

 És una estratègia de guerra perfecta-
ment dissenyada, en què l'objectiu final és la 
Xina i segons la qual cal acabar amb Rússia i 
tots aquells països que posin en perill l'hege-
monia nord-americana. La crisi estructural del 
capitalisme només es pot solucionar amb 
l'extensió de la guerra.

Mitjans de comunicació i corporacions contro-
lades per un conglomerat format per bancs, 
multinacionals de l'energia, asseguradores o 
empreses d'armament. El seu objectiu és 
assegurar la reproducció del capitalisme i, per 
tant, la propaganda i la creació d'una opinió 
pública que els sigui favorable són un element 
determinant. Així doncs, tota “informació inter-
nacional és, en realitat, propaganda de guerra 
en temps de pau¹⁵.”

 L'OTAN compta amb els seus propis 
sistemes de propaganda. El Consell Atlàntic 
(no confondre amb el Consell de l'Atlàntic 
Nord) és una organització no governamental, 
formalment independent, que constitueix una 
autèntica oficina de propaganda de l'OTAN. A 
partir de les seves anàlisis i els seus planteja-
ments estratègics, les agències de notícies i 
els grans conglomerats de comunicació 
programen i imposen una determinada “actua-
litat internacional”. El Consell Atlàntic està 
finançat pels estats membres de l'OTAN i les 
multinacionals armamentístiques i treballa per 
crear un estat d'opinió favorable als interessos 
econòmics del complex militar-industrial.

 Per crear aquest consens global favora-
ble a les guerres imperialistes, el Consell 
Atlàntic oculta els interessos reals de les seves 
guerres de saqueig disfressant-les de guerres 
humanitàries, en pro de la democràcia i contra 
el terrorisme global. D'acord amb aquesta 
construcció hegemònica, es fa necessari ocul-
tar la història i la geografia de la regió en 
conflicte per fer que els conflictes locals resul-
tin incomprensible als ulls de gran part del 
públic i personificar l'enemic demonitzant-lo i 
ensenyant imatges terribles que sensibilitzin 
l'opinió pública i legitimin la guerra imperialista. 
Així doncs, cal organitzar l'amnèsia i evitar 
evidències de manipulacions anteriors que 
puguin desmuntar les actuals.
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84,5 milions d'euros, 
que equival a 978,06 euros cada 
segon i suposa el 7,14 per cent 
del total pressupostat per l'estat 
i un 2,71 per cent del PIB

 Per fer-nos una idea, la despesa militar 
diària a l'estat ascendeix als 84,5 milions d'eu-
ros, que equival a 978,06 euros cada segon i 
suposa el 7,14 per cent del total pressupostat 
per l'estat i un 2,71 per cent del PIB.

 Durant el període comprès entre 2002 i 
2016, el Ministeri de Defensa ha gastat 
19.981,15 milions d'euros més del que havia 
pressupostat. Una mitjana de 20,66 per cent. I 
el deute militar ascendeix a 16.157,63 milions 
d'euros. La posició de la Unió Europea (UE) 
davant d'aquest desfalc contrasta amb les 

exigències als 
estats membres 
per reduir la despe-
sa social, que 
inclouen  dures 
sancions per als 
estats que no com-
pleixin els objectius 
de dèficit. A més 
d'adoptar tot un 
seguit de normes 
per incitar els estats 
membres a aug-
mentar la seva 
despesa en matèria 
de defensa.

 Tot i que hi ha 560 empreses proveïdo-
res d'armes a l'estat espanyol, el 75 per cent 
de la producció està en mans de quatre. 
Navantia, empresa pública que fabrica bucs de 
guerra par al Ministeri de Defensa; EADS- 
CASA, fabricant d'avions de guerra i de la qual 
l'estat té un 4% de l'accionariat; Airbus Military, 
que produeix avions militars; General Dyna-
mics Santa Bárbara, que fabrica tots els com-
plements militars para a l'exèrcit de terra, i 
Indra, que fabrica tots els productes relacio-
nats amb l'electrònica de les armes.
 
 Les xifres en despesa militar pressupos-
tades pel Ministeri de Defensa aquest 2016 
ascendeixen a 5.787,89 milions d'euros. 
Tanmateix, aquesta dada és una cortina de 
fum que amaga la despesa militar total de 
l'estat, que puja als 30.928,86 milions d'euros, 
repartits en les partides pressupostàries de 
dotze dels tretze ministeris que té el govern 
espanyol.

 L'estat espanyol és un dels exportadors 
d'armes més importants del món, amb vendes 
superiors als 4.000 milions d'euros. Bona part 
d'aquestes vendes van cap a l'Aràbia Saudita, 
que les utilitza per massacrar el poble iemenita 
o armar el DAESH. Curiosament, el que fins 
ara havia sigut ministre de Defensa, Pedro 
Morenes, és un dels grans empresaris del 
sector armamentístic.

3.4  LA INDÚSTRIA ARMAMENTÍSTICA A     
 L'ESTAT ESPANYOL
 
 La indústria armamentística espanyola 
és un dels sectors que absorbeix una quantitat 
més elevada de recursos públics, sense una 
amenaça aparent. Un conjunt d'empreses 
privades d'armament reben subvencions de 
l'estat per a la producció d'armament; venen 
una part dels seus productes a l'exèrcit           
espanyol i l'altre l'exporten. En el cas de la 
Comunitat Autònoma de Catalunya reben 
subvencions de la Generalitat.

 



“l'escenari potencialment més perillós seria el d'una gran coalició 
entre la Xina, Rússia i potser l'Iran, una coalició “antihegemònica” 
(…). Recordaria, per la seva escala i pel seu abast, l'amenaça que 
va plantejar, en determinants moment, el bloc xino-soviètic, encara 
que aquesta vegada la Xina probablement seria el líder i Rússia el 
seguidor. Evitar aquesta contingència (…) requerirà un desplega-
ment simultani d'habilitats estratègiques nord-americanes als 

perímetres occidental, oriental i sud d'Euràsia".

Zbigniew Brzezinski          

CRISI CAPITALISTA I NOVA
GEOPOLÍTICA MUNDIAL

4.
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4.1  CRISI CAPITALISTA: DESORDRE, 
 VIOLÈNCIA I SOBREEXPLOTACIÓ

 La història del capitalisme està travessa-
da per crisis successives. Unes crisis que són 
el reflex d'una interrupció en el ritme d'acumu-
lació del capital i que en cap cas són una qües-
tió cíclica, sinó un fenomen vinculat al caràcter 
contradictori creixent del capitalisme. Per a la 
seva comprensió, es fa necessari entendre el 
context de les tendències generals de l'acumu-
lació capitalista i la seva relació amb la llei de 
la tendència decreixent de la taxa de guanys. 
Per tant, les crisis no són un fet aïllat ni conjun-
turals, sinó que són inherents al procés d'acu-
mulació capitalista.

 La crisi actual, tal com veiem al següent 
gràfic¹⁶, no va començar el 2007-2008, sinó 
que s'inicia a finals de la dècada dels seixanta 
del segle passat fruit de l'esgotament del 
procés d'acumulació sorgit de la Segona 
Guerra Mundial.

 Des de finals de la dècada dels seixanta 
del segle passat, la taxa de creixement de 
l'economia global tendeix a descendir i es 
produeix una desacceleració a les grans 
potències capitalistes: els EUA, el Japó, Angla-
terra i Alemanya (llavors l'Alemanya Federal). 
Durant tot aquest període, l'economia mundial 
no ha vist un procés d'acumulació sostingut i 
generalitzat sinó tot el contrari: estancaments, 
irregularitats, inestabilitats i asimetria entre 
països. Paral·lelament i, sobretot, a partir de la 
dècada dels noranta, es produeix una finance-
rització creixent de l'economia mundial i s'arri-
ba al punt que, durant la primera dècada 
d'aquest segle, la massa financera global equi-
valdrà a 20 vegades el Producte Brut Mundial. 
No és per casualitat, però, que els capitals es 
bolquin massivament a l'activitat financera-es-
peculativa. És fruit de la necessitat de valorit-
zació i la impossibilitat d'aconseguir-ho en el 
terreny de la inversió productiva.
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 Durant un període de temps, el capital va 
poder sostenir la desacceleració gradual i 
evitar el col·lapse gràcies a la financerització 
del sistema, que va permetre que els estats, 
les grans empreses i els consumidors dels 
països rics s'endeutessin i continuessin consu-
mint i invertint. Un deute que es va veure 
fomentat per polítiques i legislacions dels 
governs que van permetre acumular encara 
més deute. Però el capitalisme no només va 
poder alentir la tendència al descens del 
creixement de l'economia global amb la hiper-
trofia financera, sinó que, a partir de l'augment 
de l'explotació a la classe obrera o la deprecia-
ció dels recursos naturals de la perifèria, va 
poder anar contenint aquesta desacceleració. 
En són un clar exemple l'entrada de més de 
dos-cents milions d'obrers industrials xinesos (i 
d'altres zones), que va permetre a les grans 
empreses deslocalitzar les seves instal·lacions 
i produir amb salaris reduïts per abastir els 
països rics amb productes manufacturats 
barats. L'expansió cap a l'Est, després del 
col·lapse de l'URSS, tot buscant nous espais 
de valorització. Els ajustos fonsmonetaristes 
en forma de privatitzacions, desregulacions i 
obertura amb l'objectiu de desvaloritzar la 
força de treball. O l'aplicació de noves tecnolo-
gies altament destructives pel medi ambient a 
la mineria i l'agricultura, a través de les quals 
les potències capitalistes van poder obtenir 
matèries primeres més econòmiques.

 Totes aquestes mesures tenien l'objectiu 
de rellançar el procés d'acumulació, però, lluny 
d'aconseguir-ho, van adobar el terreny per a 
l'esclat d'una crisi encara més gran. Crisi que 
esclata el 2007 amb les “hipoteques              
subprime”, que no eren sinó la punta de l'ice-
berg i rere les quals hi havia tot l'entremat 
financer-especulatiu, que obeïa a uns factors 
econòmics de fons, les dificultats de valoritza-
ció del capital. Des de l'esclat de la crisi, els 
productes financers derivats han continuat 
amb una tendència creixent fins al 2014. És a 
dir, continua augmentant el deute i els guanys 
especulatius. A partir de 2014, la sobrecàrrega 
financera comprimeix l'economia deteriorant i 
desinflant l'especulació. Segons Beinstein,

“Ens trobem davant la 
declinació turbulenta d'un cicle 
parasitari, la crisi més greu de 
la història del capitalisme17”.

 Des de finals de la dècada dels seixanta 
del segle passat, la taxa de creixement de 
l'economia global tendeix a descendir i es 
produeix una desacceleració a les grans 
potències capitalistes: els EUA, el Japó, Angla-
terra i Alemanya (llavors l'Alemanya Federal). 
Durant tot aquest període, l'economia mundial 
no ha vist un procés d'acumulació sostingut i 
generalitzat sinó tot el contrari: estancaments, 
irregularitats, inestabilitats i asimetria entre 
països. Paral·lelament i, sobretot, a partir de la 
dècada dels noranta, es produeix una finance-
rització creixent de l'economia mundial i s'arri-
ba al punt que, durant la primera dècada 
d'aquest segle, la massa financera global equi-
valdrà a 20 vegades el Producte Brut Mundial. 
No és per casualitat, però, que els capitals es 
bolquin massivament a l'activitat financera-es-
peculativa. És fruit de la necessitat de valorit-
zació i la impossibilitat d'aconseguir-ho en el 
terreny de la inversió productiva.
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4.2  CANVIS EN LA GEOECONOMIA I LA   
 GEOPOLÍTICA MUNDIALS

 El Centre Superior d'Estudis de la Defen-
sa Nacional (CESEDEN) defineix el canvi en 
l'ordre econòmic mundial que s'està produint 
actualment de la següent manera:

“Pels volts de l'any 2025, el sistema de rela-
cions internacionals serà totalment diferent del 
sistema actual, ja que la globalització econòmi-
ca haurà adquirit tota la seva dimensió, s'haurà 
completat l'emergència dels nous actors mun-
dials, la transferència de riquesa i economia de 
l'oest cap l'est serà una realitat. D'altra banda, 
l'oceà Pacífic serà el centre de gravetat estra-
tègic mundial, mentre que la influència dels 
subjectes no estatals haurà assolit una posició 
privilegiada¹⁸.”

 La crisi capitalista ha afectat de diferent 
manera les diverses potències capitalistes. Per 
un cantó, les potències integrades política-
ment, militarment i financerament al voltant 
dels EUA conformen un imperialisme col·lectiu 
en plena decadència i amb unes contradic-
cions internes creixents. 

Per l'altre, un seguit de països emergents com 
els BRICS (el Brasil, Rússia, l'Índia, la Xina i 
Sud-Àfrica) i altres països d'Àsia i de l'Amèrica 
Llatina on la recessió no ha sigut tan brusca. 
Mentre els EUA han perdut poder, la UE amb 
prou feines ha aprofundit en la seva integració 
i el Japó ha perdut posicions, els BRICS s'han 
reafirmat a continuar reforçant la cooperació 
entre ells a la vuitena cimera celebrada el 15 i 
16 d'octubre de l’any 2016 a l'Estat de Goa, a 
l'Índia¹⁹. Un bloc que representa 2.830 milions 
de persones (el 43% de la població del plane-
ta), un 30% del PIB mundial i un 17% del 
comerç internacional.
 
Però recapitulem i repassem algun dels esde-
veniments succeïts aquests darrers anys que 
han accelerat la decadència i la pèrdua 
progressiva d'hegemonia dels EUA, l'augment 
de les contradiccions interimperialistes dins el 
bloc dominat pels EUA i les contradiccions 
entre aquest i el bloc emergent, on Rússia i la 
Xina tenen un pes molt important. Rússia i la 
Xina, que mantenen el gran potencial heretat 
del passat socialista i que l'estan utilitzant per 
desplegar una línia de desenvolupament inde-
pendent del marc econòmic internacional i que 
xoca amb els interessos nord-americans que 
busquen controlar aquests mercats immensos.
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 La crisi de les “hipoteques suprime” 
esclata el 2007 als EUA. Poc després, Lehman 
Brothers, el quart banc d'inversions dels EUA, 
entra en fallida i la crisi s'estén ràpidament a 
Europa en forma de crisi sobirana del deute. 
Durant els anys 2010 i 2011, es produeix un 
estancament econòmic, Europa creix un 0.5% 
i els EUA un 0.3%. Això contrasta amb la situa-
ció econòmica que viu la Xina, que el 2010 
desplaça el Japó com a segona economia 
mundial i que, tres anys després, es veurà 
superada de nou per l'Índia i passarà a ser la 
tercera economia mundial. El 2012, els EUA 
són superats per la Xina com a nació comercial 
més important del món i desplaçats com a 
primer soci comercial d'Europa. L'octubre de 
2014, es produeix l'acord fundacional del Banc 
Asiàtic d'Inversió en Infraestructura (BAII), una 
institució financera internacional, proposada 
pel govern de la Xina, de gran transcendència 
en la geoeconomia mundial. Actualment, té 57 
membres (inclou Alemanya, Anglaterra, Aus-
tràlia i Corea del Sud). I l'1 de desembre de 
2015, el Fons Monetari Internacional (FMI) va 
anunciar l'ingrés del iuan a la cistella de reser-
ves –al costat del dòlar, l'euro, el ien i la lliura 
esterlina–, és a dir, a les monedes que l'FMI 
utilitza com a actiu internacional. Aquest fet 
suposa el reconeixement del poder de la Xina 
dins l'economia mundial. Recentment, a la 
vuitena cimera dels BRICS, van acordar aug-
mentar els intercanvis comercials en monedes 
locals, augmentar les reserves de iuans als 
bancs centrals i la creació d'una agència de 
qualificació pròpia que trenqui amb el predomi-
ni que mantenen els EUA a través de Fitch, 
Moody's i Standar & Poor's.  Bancs com el 
Banc Asiàtic de Desenvolupament, HSBC, 
Citigroup o HPMorgan estan duent a terme els 
seus intercanvis comercials amb altres mone-
des i el comerç d'hidrocarburs entre la Xina i 
Rússia –molt important– s'efectua en iuans 
des de mitjan 2015. Recentment, Beijing i 
l'Aràbia Saudita han iniciat converses amb la 
finalitat de fer les transaccions entre ambdós 
països sense haver de passar pel dòlar i obrir 
la possibilitat que la petroliera Saudi Aramco 
accepti iuans en comptes de dòlars. “En cas de 
concretar-se, voldria dir que la casa dels Saud 
estaria apostant de ple pels petroiuans²⁰.”

 La supremacia nord-americana en el 
sistema financer va rebre un dur revés quan, el 
mes d'agost passat, Rússia, la Xina i l'Aràbia 
Saudita van vendre bons del tresor dels EUA. 
Davant la inestabilitat del dòlar, Beijing i 
Moscou han anat adquirint enormes quantitats 
d'or els darrers anys amb l'objectiu de diversifi-
car les seves reserves monetàries i buscar 
nous valors refugi més estables que el dòlar. 
Aquesta pèrdua d'hegemonia del dòlar 
nord-americà està agreujant la situació econò-
mica dels EUA, ja que tenen més dificultats per 
vendre massivament el seu deute a uns països 
que prefereixen comprar metalls preciosos 
abans que dòlars. Això té un efecte directe 
sobre l'economia nord-americana, que, amb 
un deute superior als 19 bilions de dòlars, 
necessita garantir diàriament un enorme flux 
de recursos des de l'exterior per poder cobrir el 
seu dèficit comercial i pressupostari. Per als 
EUA, la venda de títols de deute es converteix 
en un factor de vida o mort.

 La Xina, doncs, de cara a futures 
turbulències internacionals, es converteix en 
protagonista decisiva no només pel seu pes en 
l'economia mundial, sinó també pel seu poten-
cial industrial, cientificotecnològic i militar. Amb 
una necessitat creixent d'exportació de capi-
tals, està obrint nous mercats amb altres 
potències imperialistes, els BRICS. Queda 
enrere aquell escenari, sorgit de la Segona 
Guerra Mundial, en què l'Atlàntic era el centre 
del món i tota la geopolítica es balancejava 
entre les posicions de domini existents entre 
els EUA i l'URSS: un món bipolar amb dues 
potències cara a cara. L'aparició de noves 
potències regionals ha canviat l'equilibri que 
existia anteriorment, estem davant d'un món 
multipolar i el seu centre de gravetat econòmic 
tendeix a desplaçar-se cap a l'est; de manera 
que, el 2050, segons totes les previsions, 
estarà situat a la Xina, que es convertirà en la 
potència econòmica més gran del món. Aques-
ta tendència està generant tensions i reivindi-
cacions territorials als mars del sud i l'est de la 
Xina, una zona per on transita una part molt 
important del comerç mundial.
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4.3  CONTRADICCIONS INTERIMPERIALISTES  
 EN UN MÓN MULTIPOLAR

 Aquest nou context econòmic i polític 
mundial no només està aguditzant les contra-
diccions entre diferents potències i blocs 
econòmics capitalistes, sinó que està fent 
aflorar les contradiccions dins del bloc, fins ara 
dominant, liderat pels EUA; unes contradic-
cions que havien quedat eclipsades durant la 
guerra freda fruit d'un ordre geopolític i ideolò-
gic concret, l'amenaça del bloc soviètic-comu-
nista, però també per unes bases econòmi-
ques reals.

 Les contradiccions i les disputes exis-
tents dins el bloc imperialista es veuen agudit-
zades per la crisi econòmica i de pèrdua d'he-
gemonia nord-americana. Una pèrdua d'hege-
monia que ve de lluny i que el context de 
guerra freda va impedir que aflorés abans. 
L'establiment del dòlar com a única moneda 
intercanviable amb l'or, a través dels Acords de 
Bretton Woods, converteix, de facto, el dòlar 
en la moneda mundial i la Reserva Federal 
dels EUA en el Banc Central Mundial, ja que és 
l'únic amb la potestat d'emetre dòlars. 

 Això posarà les bases perquè els EUA 
puguin exportar les seves crisis i els seus 
deutes eventuals a la resta del món endeu-
tant-se gratuïtament a costa dels altres països. 
El 1971, en plena guerra del Vietnam, Nixon 
decideix deixar de recolzar els dòlars que 
imprimien en l'or i el dòlar substitueix definitiva-
ment l'or com a moneda, després d'anys que 
altres països atresoressin dòlars com a substi-
tuts de l'or. Aquest fet permet que els EUA 
imprimeixin més o menys dòlars i augmentin o 
disminueixin la seva cotització sense més,fet 
que obre la porta a la crisi crònica dels EUA. 
Aquesta generositat i condescendència dels 
països capitalistes, europeus i japonesos en 
contra de les seves pròpies tendències expan-
sionistes autònomes s'explica només pel 
context de guerra freda i per la necessitat de 
mantenir al gendarme occidental, tal com es 
manté la policia o els militars propis. -
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 Un cop finalitzada la guerra freda, només 
pot continuar sotmetent aquests països a la 
seva hegemonia amb la prolongació de la 
guerra –ara contra el “terrorisme”– o l'alerta 
contra potències que “desestabilitzen l'ordre i 
la seguretat globals”. És en l'àmbit militar, 
doncs, on els EUA es troben més segurs en 
comparació amb les altres potències. Amb tot, 
no es poden obviar les dificultats dels competi-
dors dels EUA dins el camp capitalista domi-
nant, la UE i el Japó, per conformar blocs impe-
rialistes sòlids. Això fa que no es puguin lliurar 
definitivament del jou que els va imposar la 
guerra freda en matèria de manteniment de la 
supremacia nord-americana. Ni tampoc poden 
plantar cara a les noves amenaces que cauen 
sobre ells, ja que són copartícips del desordre 
imperialista mundial, sense demanar protecció 
a “l'amic americà”²¹. Resistències antiimperia-
listes dels pobles del Tercer Món, com a Síria o 
a l'Amèrica Llatina, entre altres.

 Amb tot el que s'ha dit, podem concloure 
que bona part dels conflictes militars esdevin-
guts després de la guerra freda han tingut una 
doble finalitat. Per un cantó, garantir nous mer-
cats i nous espais de valorització per als 
respectius capitals i, per l'altre, assegurar 
l'hegemonia nord-americana dins el camp 
occidental. Un camp occidental amb contradic-
cions creixents entre els EUA i el nucli dur de la 
UE, l'estat francès i, sobretot, Alemanya com a 
potència productora i exportadora dins la UE. 
Una Alemanya amb necessitats expansionis-
tes, sobretot cap a l'est, i que els interessos 
nord-americans frenen arrossegant Europa 
cap a una confrontació al front oriental amb la 
voluntat de pressionar i desestabilitzar Rússia. 
Mentrestant, tenim un estat francès més preo-
cupat a conservar el seu antic imperi i evitar 
que els nord-americans guanyin influència 
sobre les seves excolònies de l'Àfrica. Però no 
només això, el secretari d'estat francès per als 
Assumptes Europeus va declarar que el TTIP 
no es firmaria aquest 2016 ja que les seves 
clàusules només beneficiaven els EUA i afec-
taven els interessos de l'estat francès i la UE i 
que els EUA estaven exercint una gran pressió 
sobre la UE per aprovar aquest acord de lliure 
comerç. 

Val a dir que la UE tampoc conforma un bloc 
imperialista homogeni i que està subjecte a 
contradiccions entre potències centrals i peri-
fèriques i entre potències centrals. 

 Per altra banda i també en el marc de la 
creixent contradicció dins del bloc 
EUA-UE-OTAN, hi ha la nova situació política 
a Anglaterra. La seva sortida de la UE dificulta 
la situació dels EUA perquè el projecte de la 
UE queda tocat. Caldrà veure com afecta 
l'OTAN, aliança clau per als EUA per poder 
mantenir la seva hegemonia. És per això que 
l'estratègia de la guerra es fa més necessària 
que mai per mantenir unit el bloc.

 Així doncs, estem davant d'un bloc impe-
rialista occidental que se'ns pretén presentar 
com a únic, sòlid i compacte, sota el lideratge 
dels EUA. Res més lluny de la realitat. El siste-
ma imperial presenta fissures internes i debili-
tats que surten a la llum i que constitueixen 
finestres d'oportunitats per a la causa popular 
arreu del món.

 Cal dir, però, que per molt fortes que 
siguin les contradiccions dins del bloc imperia-
lista, les seves diferències són menors de les 
que els separen de tots aquells moviments de 
resistència populars antiimperialistes, països 
del Tercer Món que pretenguin seguir una línia 
econòmica i política diferent de la de les potèn-
cies imperialistes o la Xina i Rússia, com a 
potències mundials que pretenen imposar un 
món multipolar, clarament en contraposició, 
totes elles, a la voluntat dels EUA i els seus 
aliats.

 En aquestes contradiccions entre blocs, 
tenim els EUA i la UE per un costat i Rússia i la 
Xina per l'altre. Cadascú amb el seu front 
militar: l'OTAN i l'Organització de Cooperació 
de Xangai (OCX), respectivament. Al rerefons 
d'aquesta pugna interimperialista entre blocs, 
hi ha la pèrdua de l'hegemonia mundial 
nord-americana i l'ascens econòmic de la 
Xina.
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4.4  EL CONTROL DELS RECURSOS NATURALS  
 I ELS CORREDORS ENERGÈTICS

 En tot aquest context, no podem oblidar 
el paper que juguen les matèries primeres 
–especialment les energètiques com el petroli, 
el gas o el carbó– ni tampoc la importància 
crucial de l'economia financera en tot aquest 
escenari. Per falta d’espai, no tractarem altres 
recursos naturals importants per les potències 
imperialistes com l'aigua, la terra i els minerals, 
entre altres.

 Assegurar la independència energètica 
amb el mínim cost possible, el control dels 
recursos naturals i energètics, és i serà un 
factor fonamental en la competència econòmi-
ca entre potències capitalistes i, per tant, deter-
minarà els escenaris de conflicte entre elles pel 
seu control. L'any 2006, l'OTAN va incloure 
entre els seus objectius la seguretat energètica 
dels estats membres i estén la seva presència 
prop dels jaciments de la conca del Caspi, les 
reserves del golf de Guinea i els petrolis pesats 
de Veneçuela i el Brasil, que substituiran els 
petrolis lleugers que ja s'estan esgotant²³. 

 En aquest escenari i amb la voluntat de 
controlar Euràsia, l'estratègia dels EUA és anar 
encerclant Rússia avançant sobre zones 
històriques que havien gravitat al voltant de 
Rússia, com és el cas de l'Europa de l'Est. El 
desmembrament de la República Federal de 
Iugoslàvia, la construcció de la base militar 
Camp BondSteel a Kosovo (amb més de 
10.000 soldats), els conflictes a Abjàsia i Ossè-
tia del Sud o la situació a Ucraïna en són 
alguns exemples. Sota l'acusació que Rússia 
“desestabilitza l'ordre de la seguretat europea”, 
els EUA i l'OTAN han reobert el front oriental, 
han arrossegat Europa a una nova guerra 
freda i han obligat a interrompre les relacions 
entre Rússia i la UE.

 Però l'estratègia del Pentàgon no només 
s'ha centrat en la regió de l'est d'Europa, sinó 
que també mira cap al Mar Meridional de la 
Xina. El creixement econòmic de la Xina ha 
portat a desplaçar els EUA i la UE com a socis 
comercials a molts països de l'Àsia, l'Àfrica i 
l'Amèrica Llatina mitjançant una política que, a 
diferència de la dels EUA i els seus socis, s'ha 
basat en la penetració d'empreses de capital 
xinès a partir d'una política basada en la no 
ingerència en afers interns dels seus socis 
comercials. A diferència dels EUA, la Xina no 
ha iniciat guerres pel control de les matèries 
primeres ni té bases militars en altres països.

 La Xina s'identifica com la principal ame-
naça militar, ja que Rússia es considera contro-
lada per les instal·lacions de l'OTAN i per 
l'Escut Antimíssils instal·lat a Polònia. D'acord 
amb aquesta lògica, els EUA es plantegen 
incrementar la seva presència militar al mar 
Meridional de la Xina reforçant la instal·lació de 
la nova base militar de Darwin a Austràlia, amb 
més de 2.500 soldats nord-americans. La base 
s'unirà a les que ja té a Corea del Sud i a l'Illa 
de Guam i amb el projecte de reobrir la Base 
d'Okinawa al Japó²² o les converses de nous 
enclavaments al Vietnam o Tailàndia.
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Les xarxes de transport del petroli i el gas són 
tan importants com el recurs energètic en si. 
“De la mateixa manera que el paper del ferro-
carril per al transport de les matèries primeres 
–i el seu corresponent control militar– estudiat 
per Lenin en la seva magistral anàlisi de l'impe-
rialisme, el control del petroli, del gas i dels 
oleoductes –que igualment exigeix protecció 
militar– va definint avenços i aliances que cada 
vegada apunten amb més claredat contra 
Rússia i contra la Xina²⁴.”

En aquest sentit, un dels corredors estratègics 
per als EUA i l'OTAN és la Ruta de la Seda 
(ERS). Es basa en un corredor energètic i de 
transport que uniria l'Europa occidental amb 
l'Àsia central i, en darrera instància, l'Extrem 
Orient, que busca l'accés estratègic al petroli i 
el gas del sud del Caucas i de l'Àsia central. 
Aquest corredor exigeix, per un cantó, l'inter-
vencionisme dels EUA i l'OTAN, especialment 
per integrar les antigues repúbliques sovièti-
ques del sud del Caucas i l'Àsia central, i, per 
l'altre, la militarització de tot el corredor eura-
siàtic des del Mediterrani oriental fins a la fron-
tera occidental de la Xina, fins a arribar a 
l'Afganistan per assegurar-se àmplies reserves 
de petroli i gas i per protegir rutes d'oleoductes, 
gasoductes i corredors comercials. 

La invasió de l'Afganistan de l'octubre de 2001, 
la guerra d'Ossètia del Sud –per debilitar el 
Sistema d'Oleoductes del Bàltic, controlat per 
empreses russes– o les diferents etapes del 
Gran Pròxim Orient serveixen per donar suport 
a l'objectiu dels EUA d'assolir el control           
d'Euràsia.
 Aquesta ruta estratègica inclou un siste-
ma de transports i comunicacions amb els 
ports georgians i turcs del mar Negre (Poti, 
Batum i Ceyhan), els ferrocarrils de Geòrgia i 

l'Azerbaidjan, l'oleoducte de Bakú-Tibli-
si-Ceyhan, les línies de ferri que connecten el 
Turkmenistan i el Kazakhstan amb l'Azerbaid-
jan a través del mar Caspi (Turkmenbas-
hi-Bakú; Aktau-Bakú), els ferrocarrils i les 
carreteres del Turkmenistan, l'Uzbekistan, el 
Kirguizistan, el Kazakhstan i la Xina, així com 
les terminals xineses al Pacífic com a part 
estratègica del megacorredor.

 L'Oleoducte de Bakú-Tiblisi-Ceyhan, que 
quedaria inclòs en el projecte estratègic de la 
Ruta de la Seda, és l'oleoducte més gran del 
món, amb capacitat per transportar 50 milions 
de tones de petroli cru a l'any, un milió de barri-
ls de petroli al dia. Connecta la conca del mar 
Caspi amb el Mediterrani oriental, via Geòrgia i 
Turquia, evitant totalment el territori rus. És 
propietat de British Petrolium i assegura el 
control dels hidrocarburs a les grans multina-
cionals dels EUA i la UE. Un cop el petroli 
arriba al Mediterrani, és derivat cap a l'Índia i el 
Japó a través del mar Roig i el golf Pèrsic²⁵.
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 L'estat d'Israel forma part, també, de l'eix 
militar anglonord-americà que serveix als 
interessos de les grans multinacionals del 
petroli al Pròxim Orient i l'Àsia central. Interes-
sos que tenen per objectiu debilitar el conjunt 
de canalitzacions que uneixen l'Àsia central i 
Rússia amb el sud de l'Àsia, la Xina i l'Extrem 
Orient per debilitar Rússia tallant les fonts de 
subministrament de l'Àsia central a la Xina i 
aïllant l'Iran. Per aquest motiu es desvia el 
petroli i el gas de l'Àsia Central al Mediterrani 
oriental, sota la protecció militar israeliana, per 
després reexportar-lo a l'Àsia. En aquest 
context, s'expliquen els acords de cooperació 
militar amb Geòrgia i l'Azerbaidjan. Part del 
petroli del mar Caspi serà canalitzat directa-
ment cap a l'estat d'Israel a partir del projecte 
d'oleoducte submarí israelià-turc, que vincula 
Ceyhan amb el port israelià d'Ashkelon per, a 
partir d'allà, canalitzar-lo cap al mar Roig a 
través de l'oleoducte Trans-Israel                       
Eilat-Ashkelon. 

 D'aquesta manera, l'oleoducte Bakú-Ti-
blisi-Ceyhan queda vinculat amb el Trans-Is-
rael Eilat-Ashkelon i es garanteix el consum 
intern de petroli, a més de jugar un rol essen-
cial en la reexportació del petroli del mar Caspi. 
En aquest escenari, el Líban i Síria són peces 
clau, ja que la implantació d'aquest corredor 
entre Turquia i Israel requereix la militarització 
de la costa mediterrània. Això ens permet 
explicar, en part, l'atac d'Israel al Líban de 
2006 o la guerra contra Síria d'avui, dins una 
estratègia perfectament planificada per contro-
lar els països –el Líban, Síria i l'Iran– amb 
governs que es resisteixin a col·laborar amb 
els objectius de l'imperialisme²⁶.

 Les agressions i les ocupacions de Gaza 
el 2008, que entre altres objectius pretenien 
controlar i posseir les estratègiques reserves 
marines de gas descobertes el 2000, també 
s'han de situar en aquest context²⁷.
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Els països que formen la GUAM reben ajuda 
militar i entrenament per part dels EUA i l'OTAN 
amb un objectiu: aïllar Rússia econòmicament, 
estratègicament i militarment. Per l'altre cantó, 
tots els corredors que vinculen l'Àsia central 
amb la Xina –i que entren en conflicte amb els 
interessos nord-americans a la zona– estan 
protegits militarment per l'Organització de Coo-
peració de Xangai (OCX) i l'Organització del 
Tractat de Seguretat Col·lectiva (OTSC) i 
tenen com a objectiu assegurar la seva sobira-
nia i independència i frenar l'expansió dels 
EUA i l'OTAN a la zona. L'OCX és una aliança 
militar entre Rússia, la Xina i vàries repúbli-
ques de l'Àsia central en què l'Iran té l'estatut 
d'observador. Per la seva banda, OTSC 
agrupa els estats d'Armènia, Bielorússia, el 
Kazakhstan, el Kirguizistan, Rússia, el Tadjikis-
tan i l'Uzbekistan. Té un paper geopolític 
cabdal en relació amb els corredors de trans-
port i energia i opera estretament amb els 
països membres de l'OCX. Les dues organit-
zacions han dut a terme maniobres de combat 
conjuntament i col·laboren activament amb 
l'Iran.

 Dins l'objectiu dels EUA de controlar 
Euràsia, l'estratègia de la Ruta de la Seda 
també té la funció de debilitar i desestabilitzar 
la xarxa d'oleoductes de Rússia al Bàltic i el 
mar Caspi. L'oleoducte Odessa-Brody Plotsk, 
que porta petroli centreasiàtic al nord d'Europa 
via Odessa, evitant territori rus, s'emmarca en 
aquest objectiu. Però no només la xarxa 
d'oleoductes i gasoductes russos entren en 
col·lisió amb els interessos nord-americans, 
sinó que el gasoducte Kazakhstan-Xina afecta 
directament els interessos estratègics dels 
EUA a Euràsia i tota la lògica estratègica de la 
Ruta de la Seda. Aquest gasoducte forma part 
d'una estratègia competidora de transport i 
energia euroasiàtica, dominada en gran part 
per Rússia, l'Iran i la Xina.

 L'altra dimensió que pren el control d'Eu-
ràsia és la militarització de tota la zona per 
assegurar el control dels corredors energètics. 
Per a això, els EUA han comptat amb l'OTAN i 
els seus apèndixs a la zona, l'Organització per 
a la Democràcia i el Desenvolupament Econò-
mic-GUAM. GUAM és un acord militar entre 
Geòrgia, Ucraïna, l'Azerbaidjan i Moldàvia que 
ha estat utilitzat pels EUA per estendre la seva 
zona d'influència al cor de l'antiga URSS. 
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4.5  NOVES ALIANCES I ACTORS QUE  
 AMENACEN L'HEGEMONIA DELS   
 EUA-EU-OTAN

 En aquest escenari de crisi econòmica, 
la pèrdua progressiva d'hegemonia econòmica 
nord-americana, l'ascens econòmic de la Xina 
i l'aparició de blocs econòmics, fonamental-
ment els BRICS, ha provocat un gir a l'escenari 
mundial. La supremacia ja no recau només en 
un sol actor. Les contradiccions i l'essència 
mateixa de l'imperialisme, de mica en mica, 
van definint els bàndols enfrontats. L'any 2010, 
els EUA-OTAN acorden instal·lar un escut 
antimíssils en territori europeu, a Romania, 
d'acord amb la seva estratègia d'anar guan-
yant terreny i debilitar Rússia, amb el rerefons 
de controlar Euràsia. Alhora, inicien una guerra 
monetària contra el iuan i una política protec-
cionista, bàsicament, contra productes proce-
dents de la Xina. El 2010, la Xina trenca amb 
els acords estratègics en matèria econòmica 
firmats amb els EUA el 1978. Aquest trenca-
ment es produeix en un moment en què la Xina 
s'havia convertit en la segona economia més 
important del món i estava a punt de desplaçar 
els EUA com a principal soci comercial d'Euro-
pa. Els acords, signats l'any 1978, després de 
la mort de Mao Tse-Tung, van permetre que els 
EUA sobrevisquessin a costa de la Xina i van 
contribuir a aprofundir la divisió xino-soviètica. 
La Xina comprava bons del tresor als EUA, 
cosa que li va permetre finançar bona par de la 
despesa militar a canvi de convertir-se en el 
segon soci comercial dels EUA i el tercer desti-
natari més important de les exportacions 
nord-americanes.

Aquest mateix any, els EUA inicien una ofensi-
va militar, que anomenen “Primavera Àrab”, 
que acabarà amb la invasió militar de Líbia i 
l'assassinat del seu legítim president, el coro-
nel Moammar al-Gaddafi, el 20 d'octubre de 
2011 a Sirte, Líbia. Seguint el mateix patró, 
intenten fer el mateix a Síria. Així com amb la 
invasió de Líbia, i fins i tot anteriorment amb la 
invasió de l'Iraq o la guerra de Iugoslàvia, 
Rússia i la Xina no van fer ús de la seva posició 
de membres permanents amb capacitat de 
veto al Consell de Seguretat de les Nacions 
Unides a la guerra contra Síria. 

Els dos països bloquegen, en dues ocasions, 
les resolucions sobre Síria presentades pels 
països membres de l'OTAN i pels estats mem-
bres del Consell de Cooperació del Golf, que 
volien reeditar la invasió de Líbia, ara contra el 
poble sirià, instal·lant una zona d'exclusió 
aèria.

 L'increment de les tensions entre els dos 
blocs fa que els principals centres de coman-
dament militar rus i xinès iniciïn un debat al 
voltant de les seves possibilitats militars 
respecte a l'armament nord-americà. El debat 
conclou que hi ha una equiparació de forces 
pel que fa a armes nuclears, armament espa-
cial, sistemes de posicionament global, siste-
ma de míssils i d'interferència de radars i 
d'aviació militar²⁸. Des de 2013, l'exèrcit 
nord-americà ha patit un seguit de contra-
temps. El primer, aquest mateix any: dos 
míssils llençats contra Damasc des de la base 
de l'OTAN de Rotta, a l'estat espanyol, són 
abatuts. El segon, amb la reunificació de 
Crimea i Sebastopol amb Rússia el 2014; i 
finalment, amb la intervenció directa de 
Rússia, amb les seves forces aèries, per com-
batre Estat Islàmic. Però no només ha patit 
contratemps al front oriental europeu i el 
Pròxim Orient, sinó també amb la consolidació 
de la República Democràtica Popular de Corea 
com a potència nuclear, el gener de 2016, fet 
que no només ha aconseguit consolidar la 
seva condició de potència nuclear, sinó que ha 
afectat directament el posicionament geopolí-
tic dels EUA a la península de Corea.
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 Definits el bàndols enfrontats –per un 
cantó EUA-UE-OTAN, amb una voluntat clara 
de controlar el continent euroasiàtic i mantenir 
la seva hegemonia, i per l'altre Rússia-Xi-
na-OCX–, altres actors regionals prenen 
importància. Països com Ucraïna, l'Azerbaid-
jan, l'Iran i Turquia o la regió de la península de 
Corea prenen especial importància sobre el 
tauler geopolític mundial. No només l'aparició 
dels BRICS ha afectat l'hegemonia nord-ame-
ricana. La cooperació entre actors tant impor-
tants com la Xina, Rússia i l'Iran en àrees tan 
diverses com l'econòmica, la política, l'energè-
tica i la militar ha convertit el malson de 
Brzezinski en realitat. El 1998 ja alertava 
d'aquesta possible aliança, que qualificava 
així:

“L'escenari potencialment més perillós seria el 
d'una gran coalició entre la Xina, Rússia i 
potser l'Iran, una coalició    “antihegemònica” 
(…). 
Recordaria, per la seva escala i pel seu abast, 
l'amenaça que va plantejar, en determinants     
moments, el bloc xino-soviètic, encara que 
aquesta vegada la Xina probablement seria el 
líder i Rússia el seguidor. Evitar aquesta 
contingència (…) requerirà un desplegament 
simultani d'habilitats estratègiques nord-ameri-
canes als perímetres occidental, oriental i sud 
d'Euràsia²⁹.”

 Aquesta aliança a tres bandes es va 
començar a teixir sota les pressions, bloque-
jos, sancions i agressions que el bloc liderat 
pels EUA ha exercit contra aquests països. Ja 
sigui amb reclamacions territorials –per exem-
ple al mar de la Xina–, amb intervencions per 
derrocar governs que no els són afins –com en 
el cas d'Ucraïna–, amb la instal·lació del mur 
militar de l'OTAN a la frontera occidental de 
Rússia o les coaccions i els atacs contra l'Iran 
amb l'excusa del programa nuclear iranià i les 
acusacions contra aquest país de fabricar 
armes de destrucció massiva.

 En reunions bilaterals i trilaterals, les 
delegacions de la Xina, Rússia i l'Iran van 
acordar treballar en tres punts claus. En primer 
lloc, la cooperació trilateral ha de ser un dels 
punts bàsics del nou ordre multipolar. En 
segon lloc, Beijing, Moscou i Teheran conside-
ren com a prioritari tenir un pla d'acció estratè-
gic en el camp militar en relació amb Europa i 
els Estats Units –la lluita contra els grups terro-
ristes takfiri o l'ús de la base aèria iraniana de 
Hamadan per part de l'aviació russa en són 
exemples. I en tercer lloc, reforçar el seu paper 
a l'entorn geopolític del Pròxim Orient i l'Àsia 
central. Un escenari canviant que no és gens 
favorable als poders hegemònics amb un 
seguit de projectes ferroviaris, portuaris, vials, 
fluvials i energètics, entre altres³⁰.

4.6  FUGIDA ENDAVANT DE L'IMPERIALISME:  
 L'EXPANSIÓ MUNDIAL DELS AJUSTOS  
 FONSMONETARISTES

 Dèiem, només començar, que la societat 
capitalista es fonamentava sobre una base 
contradictòria basada en dos conflictes que 
ens permeten entendre tots aquells fenòmens 
socials, polítics i econòmics que se'ns presen-
ten com a fets aïllats i inconnexos. Si fins ara 
ens hem centrat en com s'està concretant la 
pugna competitiva entre capitals individuals 
–amb el suport de les potències respectives– 
al tauler mundial tot buscant ampliar els espais 
de valorització, ara volem fer una breu pinze-
llada sobre com s'està concretant l'altre gran 
conflicte. La contradicció entre capital i treball i 
algunes de les seves expressions a escala 
mundial: acords de lliure comerç i processos 
d'integració.
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 La profunda crisi que esclata a finals de 
la dècada dels seixanta obliga el capital a 
desmantellar totes aquelles conquestes 
socials que la classe obrera havia aconseguit 
institucionalitzar. Per assolir aquest desmante-
llament, utilitzarà l'ajust permanent imposat pel 
Fons Monetari Internacional, que serà més o 
menys intens segons la situació en què es trobi 
la lluita de classes a cadascun dels països on 
intervindrà. Ajust fonsmonetarista que té com a 
objectiu principal abaratir els costos de la mà 
d'obra a escala global, en aquest context de 
pugna entre capital i treball³¹. L'FMI és el 
responsable directe d'aquests ajustos 
mitjançant la tutela de les polítiques econòmi-
ques dels altres països. Els EUA controlen 
l'FMI, fet que els permet exercir la seva hege-
monia d'una manera més o menys directa. 
Quan un govern obté un crèdit de l'FMI, es 
compromet a ajustar la política econòmica. El 
deute, doncs, és la coartada per a la imposició 
de tots aquests ajustos.

 Plans d'ajust que, com hem dit, tenen 
l'objectiu de recompondre les condicions que 
permetin la valorització de capital. En definiti-
va, augmentar l'explotació perquè el capital 
pugui recuperar la taxa de benefici. Al punt de 
mira, hi ha la qüestió del salari. Quan parlem 
de salari, ens referim a totes aquelles remune-
racions, directes o indirectes, de què disposen 
els treballadors d'una societat. El salari nomi-
nal, el salari indirecte (accés gratuït o subsidiat 
a serveis socials com l'educació, la sanitat, el 
transport col·lectiu, el subministrament d'ener-
gia, etc.) i el diferit (pensions).

L'aplicació d'aquestes polítiques d'ajust 
permanent de l'FMI es concreten en les 
següents contrareformes: privatització d'em-
preses i serveis públics, desregulació de les 
relacions d'explotació entre capital i treball i la 
desregulació externa, tant comercial com 
financera. Totes elles responen a l'interès del 
capital financer internacional de poder valorit-
zar-se a escala mundial amb més llibertat 
davant les creixents dificultats que té, tant als 
seus països d'origen com als altres, que cons-
titueixen un atac frontal a la classe treballado-
ra.

 Les privatitzacions busquen nous espais 
de rendibilitat per a l'acumulació privada, però 
també pretenen desvaloritzar la força de treball 
a través de la reducció del salari indirecte. Per 
tant, són un instrument per crear espais rendi-
bles per a l'acumulació a partir de dues vies: un 
nou àmbit d'inversió privada i un augment del 
grau d'explotació dels treballadors, ja que el 
capital augmenta la fracció destinada a la plus-
vàlua.

 La desregulació de les relacions d'explo-
tació entre capital i treball tenen com a objectiu 
desvaloritzar la força de treball, que és un dels 
objectius fonamentals de les polítiques d'ajust. 
Una desvalorització que implica, de facto, una 
regressió social de tota aquella part de la 
població que viu de vendre la seva força de 
treball, que veu minvats els seus ingressos i, 
per tant, les seves condicions de vida.

 Per acabar, pel que fa a la desregulació 
externa, busca la lliure circulació internacional 
del capital complementant amb privatitzacions 
i desregulacions laborals. La política fonsmo-
netarista que s'ha generalitzat des de principi 
dels vuitanta ha basat aquesta obertura en la 
reducció i l'eliminació de les regulacions que 
limiten l'actuació del capital estranger en el 
terreny comercial, financer i productiu. En l'àm-
bit comercial, aquestes polítiques s'han mate-
rialitzat en la reducció d'aranzels a les importa-
cions, l'eliminació de les restriccions quantitati-
ves de productes procedents de l'exterior o la 
retirada de les subvencions a la producció 
nacional, entre altres. Totes aquestes mesures 
estan encarades a deteriorar la competitivitat 
dels capitals nacionals i reforçar els capitals de 
les potències imperialistes agrupades al 
voltant dels EUA. En l'àmbit financer, es perse-
gueix la reducció o l'eliminació de les limita-
cions legals al moviment internacional de capi-
tals (tant pels capitals que arriben al país com 
pels que surten), es prepara el terreny per 
permetre que enormes masses de capital 
puguin desplaçar-se de manera instantània 
amb finalitats purament especulatives. I en 
l'àmbit productiu, les polítiques s'han basat a 
liberalitzar l'actuació internacional del capital 
productiu, el que es coneix com a inversions 
estrangeres. 
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organitzacions no governamentals (ONG) i a 
organitzacions caritatives o religioses, entre 
altres–, les Nacions Unides i les ONG, que 
tenen per objectiu desmobilitzar els sectors 
populars fomentant que, en comptes d'organit-
zar-se i mobilitzar-se, pidolin tot tipus d'ajut. 
“No és casualitat que el número d'ONG es 
dispari a partir dels anys vuitanta, al mateix 
temps que es va mundialitzant l'ajust fonsmo-
netarista; de 13.232 ONG registrades el 1981, 
es passa a 22.334 el 1990 i a 58.588 el 
2013³²”.

 Es permet, doncs, homogeneïtzar les 
condicions en què inverteix el capital estranger 
i les del capital nacional. La liberalització 
esdevé un instrument de pressió dels grans 
capitals transnacionals, que poden pressionar 
perquè governs i classe treballadora cedeixin a 
les seves pressions sota l'amenaça de retirar 
les seves inversions i no dur-les a terme.

 Aquest procés d'obertura s'instituciona-
litza de dues maneres. Per un cantó, a través 
“d'acords de lliure comerç” (TPP, TTIP, 
CETA,...) i, per l'altre, a partir dels “processos 
d'integració”, com és el cas de la Unió Euro-
pea. El cas dels tractats de lliure comerç ens 
permet veure amb total claredat el lligam estret 
entre les dues contradiccions del capitalisme: 
la pugna competitiva entre capitals i la pugna 
capital i treball. Ser competitius en la pugna 
interimperialista és, com hem dit, una qüestió 
de vida o mort. Això implica més pressió del 
capital sobre el treball, augment de l'explota-
ció. L'Acord Transatlàntic de Comerç i Inver-
sions (TTIP) sorgeix en un context de crisi 
capitalista mundial, pèrdua d'hegemonia 
nord-americana, creixement econòmic de la 
Xina i aparició dels BRICS com a actor de pes 
en l'escena mundial. Amb aquest acord, els 
EUA busquen, per un cantó, separar Alemanya 
–i per extensió Europa– d'una associació amb 
Rússia (en el marc d'aquesta pugna interimpe-
rialista) i, per l'altre, obrir el mercat europeu, un 
dels més grans del món, eliminant moltes de 
les regulacions que posseeix i que restrin-
geixen la taxa de guanys de les multinacionals 
nord-americanes (augment de l'explotació del 
capital cap al treball). Això mentre s'augmenta 
la pressió a la Xina pel Pacífic i es divideix la 
unitat llatinoamericana. Mèxic, Xile i el Perú ja 
formen part de les negociacions de l'Acord 
Transpacífic de Cooperació Econòmica (TPP), 
que busca garantir l'accés a territoris amb 
abundant força de treball a baix cost.

Per fer més digeribles aquests ajustos fonsmo-
netaristes i evitar possibles resistències           
populars, els ajustos s'impulsen a partir d'una 
sèrie de polítiques dirigides i d'organismes que 
serveixen com a eina per aplicar-los. El Banc 
Mundial (BM) –encarregat de finançar progra-
mes vinculats a l'aplicació d'aquests ajustos, a- 

“Les ONG (que sovint tenen poc 
de no governamentals: les 
nord-americanes reben el 70 per 
cent dels seus ingressos del govern 
a través de l'USAID) representen 
una forma d'imperialisme tou. 
Exerceixen un paper semblant al 
que representaven els missioners 
durant la primera etapa de l'im-
peri. Proporcionant una cobertu-
ra moral (...) als poders que estan 
saquejant aquestes societats. I, de 
la metixa manera que les institu-
cions religioses justificaven la 
guerra imperial, moltes ONG 
abandonen les seves pretensions 
de neutralitat en els conflictes, 
opten per donar suport a governs 
autoritaris(...) amb l'argument 
que afavoreixen l'estabilitat o 
inclús arriben a promoure opera-
cions d'intervenció militar33.”

 l'Àfrica i l'Amèrica Llatina van utilitzar la 
crisi del deute de la dècada dels vuitanta per 
imposar-los de forma coercitiva i antidemocrà-
tica, a l'Europa de l'Est van utilitzar el pretext 
d'adaptar aquestes economies a les del mercat 
capitalista utilitzant els ajustos per desmante-
llar els seus aparells productius i integrar-los al 
capitalisme mundial en qualitat de perifèrics 
subordinats i no de socis iguals. Pel que fa a 
Europa, s'han utilitzat la UE i l'euro com a 
mecanismes per institucionalitzar aquests 
ajustos.



"Fer la revolució no és oferir un banquet, ni escriure una obra, ni 
pintar un quadre o fer un brodat; no pot ser tan elegant, tan pausada i 

fina, tan afable, amable, cortès, moderada i magnànima. 
Una revolució és una insurrecció, és un acte de violència mitjançant el 

qual una classe enderroca a una altra."

Mao Zedong

REPTES QUE TENIM DES DELS

PAÏSOS CATALANS

5.
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5.1  LA SORTIDA DE LA UE, L'EURO I L'OTAN

 En la seva gènesi, la Unió Europea (UE) 
és dissenyada com un projecte de la classe 
capitalista dirigit a disciplinar la classe obrera. 
Neix com una aliança interimperialista entre les 
burgesies nord-americana i europea en un 
context, després de la Segona Guerra Mundial, 
en què era necessari reactivar el procés d'acu-
mulació capitalista i combatre l'amenaça 
comunista. Per això es fa necessari, per una 
banda, reconstruir Europa i, per l'altra, desacti-
var la combativitat de la classe obrera per 
evitar que aquesta explosibilitat social desem-
boqui en processos revolucionaris. Una classe 
obrera articulada al voltant d'organitzacions 
obreres que van ser creades per defensar els 
interessos dels i les treballadores i que es van 
autoorganitzar per combatre el nazi-feixisme. 
Per desactivar aquest potencial revolucionari, 
la classe capitalista es veu obligada a fer 
concessions i a institucionalitzar algunes de les 
demandes de la classe treballadora. Conces-
sions que donaran lloc a l'actual “estat del 
benestar”.

Pel que fa a la reconstrucció, es va organitzar 
sota el Pla Marshall, dissenyat amb l'objectiu 
de disciplinar els governs europeus i subordi-
nar-los a la nova potència hegemònica, els 
EUA. Les seves concrecions són, precisament, 
els antecedents de l'anomenat “procés d'inte-
gració” europeu (Comunitat Europea del Carbó 
i l'Acer, CECA; Tractat de Roma que dóna lloca 
a la Comissió Econòmica Europea, CEE, i 
Comissió Europea de l'Energia Atòmica). 
Aquest “procés d'integració” es concretarà, 
primer, amb l'Acta Única Europea (1985) i el 
Tractat de Maastricht (1991), que fixarà els 
criteris de convergència per a la moneda única, 
l'actual euro. Això, juntament amb una política 
exterior i de seguretat comunes, posarà les 
bases de l'actual estructura de la UE, on la 
política econòmica i monetària està marcada 
pels organismes comunitaris (Banc Central 
Europeu, entre altres), fet que significarà una 
pèrdua de sobirania econòmica dels estats.

 Vint-i-cinc anys després, es demostra 
que aquelles concessions són un llast que 
obstaculitza el procés d'acumulació i, per tant, 
cal acabar amb elles. Ara, però, el context de la 
lluita de classes és totalment diferent. La 
classe capitalista té al davant una classe 
obrera que ja ha perdut molta de la seva com-
bativitat i unes organitzacions obreres que no 
tenen la capacitat de confrontació que havien 
tingut. És llavors, i sobretot amb l'esclat de la 
crisi de 2007, que es veu amb total claredat 
quin és l'objectiu real i l'essència de classe del 
“procés d'integració” que acabarà amb la UE i 
l'euro. Orientar la política econòmica cap als 
ajustos fonsmonetaristes. Uns ajustos que, 
com hem vist, responen a les necessitats del 
capital financer nord-americà. Ajustos que, en 
el cas de l'estat espanyol, que entra a la CEE 
el 1986, s'han concretat amb més de setanta 
privatitzacions d'empreses entre 1984 i 1996 
–entre elles, empreses com SEAT, Endesa o 
Repsol– i un procés de desindustrialització. La 
implantació de l'euro el 2001 va significar, a 
l'estat, un augment de la inflació respecte a la 
pesseta. Un augment de preus que no es va 
veure reflectit en un augment dels salaris dels  
i les treballadores.

En aquesta ofensiva global del capital contra el 
treball, tots els ajustos que s'estan produint a la 
UE (privatitzacions, desregulacions, deslocalit-
zacions, etc.) tenen una significació especial, 
ja que és a Europa on s'ha arribat més lluny en 
la institucionalització de les conquestes obre-
res, fet que li dóna una referencialitat de la 
classe treballadora d'arreu del món. El “procés 
d'integració” ha estat dissenyat per desvalorit-
zar la força de treball i destruir tots els progres-
sos socials i l'euro ha estat la punta de llança. 

“Certament, hi poden haver    
polítiques d'ajust fonsmoneta-
ristes sense euro. Però no hi pot 
haver euro sense ajusts, perquè 
és aquest i no un altre el sentit de 
la seva implantació34.”
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 A tot això, cal afegir-hi que la UE s'ha 
construït sobre la base d'una perifèria subalter-
na i dependent i un nucli o centre econòmic i 
geopolític dominant35. Un sud sense sobirania i 
en procés d'involució civilitzadora. L'euro ha 
aguditzat aquesta divisió entre centre i peri-
fèria. El Tractat de Maastricht i la moneda 
única han arrasat les economies del sud i han 
aprofundit les desigualtats. L'euro és sinònim 
d'austeritat, control de dèficit i d'inflació, pres-
supostos restrictius, etc.

 En definitiva, la UE és una estructura 
dissenyada per la classe capitalista amb 
l'objectiu d'impulsar els monopolis europeus 
basant-se en l'augment de l'explotació de la 
classe obrera. Qualsevol idea de reformar-la o 
de construir una “Europa dels Pobles” xoca 
frontalment amb la realitat de la seva construc-
ció, la seva constitució i la seva funció. Per 
aquest motiu, cal treballar decididament a tots 
els Països Catalans per socialitzar el missatge 
de la necessitat de sortir de la UE i l'euro. En el 
cas del Principat, pel procés polític que està 
vivint, cal treballar per augmentar la conscièn-
cia dels treballadors catalans respecte al 
caràcter capitalista i imperialista de la UE 
perquè, si es dóna un procés constituent en 
aquesta part del país, es pugui forçar la ruptura 
amb aquesta estructura imperialista. No hi pot 
haver cap independència real sense sortir del 
marc de la Unió Europea i l'euro. Paral·lela-
ment, cal treballar amb la resta de pobles del 
sud d'Europa per crear una alternativa al 
“model d'integració europeu” que ens propo-
sen les burgesies europees i nord-americanes. 
La sortida de la UE, de l'euro i de l'OTAN d'un 
estat membre tindria efectes immediats sobre 
altres estats i sobre el projecte de la UE i 
l'aliança EUA-EU-OTAN i debilitaria aquest 
front imperialista.

 Però la sortida de la UE, de l'euro i de 
l'OTAN no és garantia de res. Juntament amb 
la sortida unilateral, cal la nacionalització de la 
banca, els sectors estratègics (serveis públics, 
transport, energia i comunicacions) i els grans 
monopolis, mentre es fa un procés de renova-
ció de l'estructura productiva del país, s'aturen 
els processos de desindustrialització, privatit-
zació, contrareforma i especialització producti-
va, s'inicia un procés de reconversió del   

model productiu i una reestructuració del 
mercat laboral reduint la jornada laboral, i es 
grava amb impostos els rics i les grans fortu-
nes per repartir més equitativament la riquesa 
produïda per la societat. Per tant, una sortida 
de la UE i de l'euro ha d'anar acompanyada de 
polítiques que posin límits a l'explotació tenint 
present que tant aquests límits com la institu-
cionalització de les conquestes obreres tenen 
unes limitacions. Al final, és necessari tractar la 
qüestió del poder. Qui el té i qui l'exerceix? Els 
Capitalistes o els i les obreres?

5.2 EL NO PAGAMENT DEL DEUTE

 Com hem vist anteriorment, l'endeuta-
ment d'estats, empreses i consumidors va ser 
el mecanisme que va utilitzar el capitalisme per 
superar l'impasse de la crisi estructural que 
s'inicia a finals de la dècada dels seixanta del 
segle passat. Mecanisme que va permetre 
créixer desaccelerant els salaris i que va tenir 
com a conseqüència l'augment de l'endeuta-
ment, no només de l'estat sinó dels treballa-
dors. A finals de l'any 2007, l'endeutament 
mitjà dels països desenvolupats es trobava en 
nivells del 69% respecte al PIB; set anys 
després, ja representa un 104%. Segurament, 
avui dia ja es troba a nivells del 110-115%, 
mentre la majoria de països continuen aug-
mentant el seu deute³⁶. Per tant, volem insistir 
que el gran volum de deute no és la causa de 
la crisi que esclata el 2007, sinó que és el 
resultat de l'esgotament del procés d'acumula-
ció sorgit després de la Segona Guerra Mun-
dial. És un efecte visible de la decadència del 
capitalisme.

 L'origen del deute a l'estat és una trans-
ferència massiva de fons públics a la banca 
privada que ha servit per subvencionar empre-
ses immobiliàries o d'automòbils, per pagar les 
obres públiques (AVE, autopistes, aero-
ports,..), per pagar la despeses militars, etc. 
Però també per la xarxa de corrupció política, 
el malbaratament de recursos públics, el man-
teniment de la casa reial o l'evasió d'impostos 
de les grans fortunes. En definitiva, ha servit 
per fer un traspàs directe de les rendes del 
treball a les del capital.
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 El 2013, l'estat espanyol va pagar 
190.000 milions d'euros pel capital que havia 
de ser retornat aquest any (151.482.000 d'eu-
ros), més els interessos (38.590 milions d'eu-
ros). Tenint en compte que el PIB de l'estat 
espanyol (el valor de la riquesa produïda en un 
any) és aproximadament 1 bilió d'euros, cada 
any es paga, pel deute, el 19% del que 
produeix l'estat i gairebé la meitat de la despe-
sa pública total³⁷.

 De 2007 a 2013, el deute acumulat a 
l'estat no ha fet res més que augmentar. Si el 
2007 representava un 36% del PIB, el 2013 ja 
representava un 93,5%. El volum de deute 
acumulat és impagable i només pot ser retor-
nat amb més deute. Un cercle viciós que com-
porta estancament econòmic i desintegració 
social. Però l'objectiu del deute no és tant que 
sigui retornat en la seva totalitat, cosa impossi-
ble, sinó que els estats continuïn pagant a 
costa d'empobrir i empitjorar cada vegada més 
les condicions de vida de la classe treballadora 
mitjançant dinàmiques de rescats i retallades. 
Per tant, el deute és una eina per disciplinar 
que té l'objectiu de traspassar part dels recur-
sos de l'estat cap al capital privat i aplicar els 
ajustos fonsmonetaristes.

 El no al pagament del deute ha de ser 
clar i no podem caure en el parany de certes 
esquerres que ens proposen fer auditories del 
deute. Una auditoria basada en experts que 
analitzen quina part del deute és legitima i 
quina és il·legítima vol dir tractar el deute no 
com una eina de dominació del capitalisme 
sinó com un simple assumpte comptable. Cap 
poble no ha participat de les decisions políti-
ques, però estem obligats a pagar-les.

 En el context polític que es viu al Princi-
pat, en què es parla d'un procés constituent, 
aquest no serà creïble si no planteja el no 
pagament del deute i el trencament amb la UE, 
l'euro i l'OTAN.

5.3.  LA SOLIDARITAT INTERNACIONALISTA  
 AMB ELS POBLES EN RESISTÈNCIA

 La solidaritat internacionalista és indis-
pensable perquè, de la mateixa manera que el 
capitalisme té un abast mundial, la revolució 
haurà de ser internacional. Avui, la solidaritat 
internacionalista és la lluita contra l'imperialis-
me i la solidaritat amb tots els pobles que 
l'estant resistint. Pobles que provenen d'altres 
arrels culturals i fins i tot d'altres ideologies, 
però que conflueixen en l'antiimperialisme. 
L'internacionalisme, doncs, s'ha de basar en la 
necessitat d'unió i ajuda mútua entre forces 
revolucionàries i populars de tot el món que 
s'oposen a l'imperialisme.

 A les dues contradiccions fonamentals 
amb què hem començat el text, que ens han 
servit per explicar tot un seguit de fenòmens 
polítics, socials i econòmics, n'hi volem afegir 
una altra que ens serà de gran utilitat per com-
pletar l'anàlisi del món. A la contradicció capi-
tal-treball i la contradicció entre capitals que 
competeixen pel control del mercat, hi hem 
afegit la contradicció entre socialisme i capita-
lisme. Però cal completar l'anàlisi amb les 
contradiccions entre nacions oprimides i impe-
rialisme. Cadascuna d'aquestes contradic-
cions fonamentals poden aparèixer com a 
contradicció principal en un lloc i moment 
concret en funció de les circumstàncies que 
prengui la lluita de classes. L'anàlisi de les 
contradiccions principals i secundàries ha de 
donar eines als revolucionaris per establir 
aliances tàctiques, a cada lloc i moment 
concret, amb l'objectiu de fer avançar el movi-
ment obrer allà on les contradiccions imperia-
listes siguin més vives. Una anàlisi de les 
contradiccions que ens ha de permetre no 
caure en l'error que certa esquerra va cometre 
davant la invasió de l'OTAN a Líbia, posar al 
mateix nivell l'agressor i l'agredit. Ens hem 
d'oposar a qualsevol tipus de repressió i guerra 
que exerceixi la burgesia i l'imperialisme contra 
els treballadors d'arreu del món que són perse-
guits per defensar els interessos de la nostra 
classe.
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 Hem de tenir en compte que els grans 
períodes de guerres i crisis, com l'actual, han 
donat lloc a grans transformacions socials de 
caràcter popular. Per això és necessari 
conèixer les contradiccions en el si de l'impe-
rialisme –tant entre EUA-UE-OTAN i Rús-
sia-Xina-OCX com en el si del bloc dominant 
EUA-UE-OTAN– per poder establir aliances i 
facilitar que el moviment obrer avanci en   
aquelles zones on l'imperialisme està tenint 
més dificultats. Una zona clau on els EUA 
estan tenint problemes per controlar és el 
Pròxim Orient, zona de vital importància pels 
seus recursos energètics. La seva ingerència a 
la zona i els seus plans de reestructuració, 
amb la finalitat de quedar-se amb els recursos  
energètics, han fet sorgir resistències populars 
arreu. La resistència del poble palestí contra 
l'aliat més ferm a la regió que té els EUA, l'estat 
d'Israel. La resistència libanesa, Hezbol·là, 
que va ser capaç de derrotar Israel a la guerra 
de 2006 i que ara està essent clau en la lluita 
del poble sirià contra les ingerències imperia-
listes. La resistència dels pobles iraquià, sirià i 
iemenita, que segueixen resistint davant els 
interessos de l'invasor i dificultant el control 
militar i polític de la regió als EUA i els seus 
aliats a la zona, o la lluita dels kurds contra el 
govern genocida de Turquia i contra Estat 
Islàmic. Però no només tenen problemes al 
Pròxim Orient, sinó també a Ucraïna, escenari 
clau per als EUA per estendre la seva influèn-

cia a l'Europa de l'Est d'acord amb els seus 
plans d'encerclar Rússia –i impedir que es 
recuperi com a potència imperialista– i que-
dar-se amb el control dels recursos energètics. 
En aquest context, les repúbliques de Donetsk 
i Lugansk i el seu exemple de lluita contra el 
feixisme han suposat un revés a les aspira-
cions nord-americanes a la zona. Però també 
tenen dificultats a la península de Corea, on la 
República Popular Democràtica de Corea 
resisteix contra els plans de l'imperialisme 
nord-americà d'ocupar militarment tota la 
península –fet que afectaria directament la 
seguretat de la Xina i Rússia (i, per tant, és un 
conflicte que implica quatre potències 
nuclears)– i, de pas, acabar amb l'experiència 
socialista de Corea del Nord. O a Amèrica 
Llatina, on el poble cubà continua resistint i 
mantenint viva la seva experiència de transició 
cap al socialisme perquè serveixi d'orientació 
per als altres pobles llatinoamericans i del 
món, i on la República Bolivariana de Veneçue-
la continua resistint els embats de l'imperialis-
me, que necessita els seus recursos energè-
tics més que mai. Escenaris clau, tots ells, per 
a l'estratègia nord-americana dirigida a mante-
nir la seva hegemonia mundial.
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 Sense oblidar, però, que la millor solida-
ritat internacionalista que podem fer des d'aquí 
és treballar per uns Països Catalans indepen-
dents i socialistes. La nostra estratègia per 
construir una República Socialista dels Països 
Catalans no pot obviar la situació de guerra 
instal·lada al món, ja que una solució de caràc-
ter popular al conflicte que enfronta els Països 
Catalans amb els estats espanyol i francès 
sense tenir en compte que ens haurem d'en-
frontar a factors oligàrquics internacionals està 
condemnada al fracàs. Les oligarquies interna-
cionals no dubtaran a donar suport a les 
nostres oligarquies en cas que flaquegin.

 

 Cal treure a la llum i explicar als i les 
treballadores els plans imperialistes que té la 
nostra burgesia, les seves ingerències en 
altres països i les seves aliances criminals amb 
l'estat d'Israel, mentre defensem la legitimitat 
de totes les formes de lluita que estan utilitzant 
moviments i organitzacions populars contra 
l'imperialisme arreu del món i, sobretot, en 
aquests escenaris claus per als EUA. La millor 
contribució a la seva lluita serà debilitar l'impe-
rialisme a la seva rereguarda; i això es concre-
ta amb la sortida unilateral de la UE, l'euro i 
l'OTAN, amb el desmantellament de la seva 
base de Bétera i amb la negació al pagament 
del deute.
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“La bestialitat imperialista, bestialitat que no té una frontera determinada ni 
pertany a un país determinat. Les hordes hitlerianes van ser bèsties, de la 

mateixa manera que avui són bèsties els nord-americans i els 
paracaigudistes belgues o ho van ser els imperialistes francesos a Algèria.

Perquè és la naturalesa de l'imperialisme la que bestialitza els homes, la 
que els converteix en feres sanguinàries disposades a degollar, 

a assassinar; a destruir fins la darrera imatge d'un revolucionari, d'un 
partidari d'un règim que hagi caigut sota la seva bota o que lluiti per la seva 

llibertat.

L'estàtua que recorda Lumumba, avui destruïda però demà reconstruïda, 
ens recorda també la història tràgica d'aquest màrtir de la revolució del 

món: que no es pot confiar en l'imperialisme; però, ni un xic, gens...”

Che Guevara


