
Vaga General i classes socials a l'Estat Espanyol.
“   El Partit no és només el destacament d'avantguarda de la classe obrera. Si vol dirigir realment la lluita de la 

seva classe, ha de ser, alhora, un destacament organitzat d'aquesta. “

                                                                                                           Stalin. Fonaments del Leninisme.

La passada Vaga General ha generat com ve a ser habitual tot un seguit de reaccions i valoracions 

per part de diversos col·lectius. Es valora el seguiment de la Vaga, el seu impacte en l'economia del 

país i la repressió desfermada per l'Estat. Compartim molts dels anàlisis fets per les organitzacions 

anticapitalistes de l'Estat Espanyol. Sobretot la consigna de fons compartida de convertir aquesta 

Vaga General en la primera d'altres que tombin la Reforma Laboral i desfermin l'acció de la classe 

treballadora  en  contra  del  sistema  d'explotació  capitalista  que  l'oprimeix.  A  la  vegada  ens 

solidaritzem com ho han fet ja moltes d'altres organitzacions i col·lectius amb els represaliats durant 

la Vaga. 

Des d'Espai Alliberat però hem valorat que en comptes de fer un comunicat compartint aquest tipus 

de raonaments pagava més la pena intentar abordar una anàlisi més en profunditat. No és amb ànim 

de ser exhaustius sinó apuntant a la necessitat d'una reflexió de fons que permeti encetar noves 

estratègies de lluita com a moviment per part dels revolucionaris i les revolucionàries. 

El fracàs creixent de la democràcia Parlamentaria burgesa en assegurar un consens actiu cap a les 

seves solucions polítiques del capital. L'alienació i la depauperització progressiva i constant de cada 

cop més amplis sectors de la població que buscaran una ruptura violenta amb els sistema però 

mancat d'alternatives organitzades, abocarà al sistema a una sortida autoritària. 

No estem parlant de feixisme però si d'una primera fase anul·lació dels drets democràtics tal i com 

els coneixem ara. El respecte formal als tràmits parlamentaris o l'alternància bipartidista entre la 

dreta oligàrquica(PP) i el representant polític de l'aristocràcia obrera i la petita burgesia(PSOE) es 

trencarà en favor d'un govern de concentració de la burgesia. Es possible que es jugui de nou la 

carta del poder únic monàrquic en forma d'un auto-cop d'estat com al 1981.

 Davant  d'aquesta  possible  involució  l'alternativa  passa  per  la  capacitat  de  construir  referents 

organitzats, ara que encara hi han uns certs marges de legalitat. S'ha de reconstruir una organització 

de combat que combini els mètodes legals amb els il·legals que prepari la consciència de les masses 

davant  la  futura  involució  reaccionària  per  la  superació  del  capitalisme  i  la  democràcia 

parlamentària burgesa i la construcció d'un Nou Poder proletari. Ens juguem el futur de la nostra 

classe pels pròxims anys i si ho retardem potser serà massa tard. Les anàlisis a curt plaç no fan més 

que ocultar la urgència de dotar-nos d'una estratègia revolucionària que aglutini el màxim de sectors 

populars al voltant dels objectius històrics de la classe treballadora i sota el seu lideratge. És per 

això que hem preferit l'anàlisi de fons més que el dictat per les circumstàncies atès que d'altres 

organitzacions ja ho han fet i millor del que nosaltres mateixes ho haguéssim pogut fer.



La composició del bloc dominant. El mode de producció capitalista a l'Estat Espanyol.

80.000 famílies un 0'7% de la població total a l'estat espanyol, controlen el 48% del PIB. Aquestes 

persones són les que en últim terme prenen o condicionen les decisions polítiques que afecten al 

conjunt de la població. Són el que estrictament es coneix com a classe dominant o burgesia i que ara 

el neoliberalisme acadèmic prefereix anomenar “elits”. 

Dins  d'aquest  bloc  dominant  hi  conviuen  diversos  interessos  però  la  fracció  dominant  és  la 

financera. Això és així per una tendència històrica i a nivell mundial i té a veure amb la nova etapa 

imperialista del capital. 

Aquesta fracció financera del  capital  a arribat  a representar  a  nivell  global  més de 250 bilions 

d'euros és a dir  sis vegades el  conjunt de la riquesa mundial.  El seu poder és de lluny el  més 

important  dins del conjunt de les relacions socials  de producció i  canvi a nivell  mundial  i  per 

extensió a L'Estat Espanyol.

Les nacionalitzacions de la banca i l'injecció de diners públics no són més que una nacionalització 

encoberta que imbrica més l'Estat amb l'economia capitalista i el seu bon funcionament. És el que 

anomenem capitalisme monopolista d'Estat on L'Estat ajuda a la recomposició de la taxa de benefici 

i assegura el reinici del cicle d'acumulació. L'Estat en aquesta etapa del capitalisme es fusiona cada 

cop més al capital monopolista representat per les grans empreses i els grans blocs financers amb 

aquests últims al capdavant.

D'aquesta manera l'Estat queda alineat amb els interessos d'aquesta fracció del bloc dominant i en 

contra  de   cada  cop  més  amplis  sectors  socials  i  econòmics.  Aquesta  és  la  base  material  del 

descrèdit polític creixent de la democràcia burgesa i els seus representants polítics. 

La  lluita  ferotge  pels  mercats  internacionals  i  la  necessitat  de  recomposar  les  cada  cop  més 

decreixents taxes de benifici a nivell interior, parlen d'un capitalisme moribund que necessita de 

l'ajuda de l'Estat per fer-se viable. Això també és l'expressió de l'insostenible contradicció principal 

dins el capitalisme entre la producció social de la riquesa i la seva apropiació privada per part d'una 

minoria.

A l'Estat Espanyol aquesta fusió entre capital monopolista financer i l'Estat ha donat peu a un model 

d'acumulació i a una composició de classes concreta.

Les injeccions de liquiditat als bancs actualment estan a l'entorn dels 110.000 milions d'euros entre 

fons públics i privats. Els beneficis del capital han pujat fins a un 46% del PIB i per primer cop van 

superar  les  del  treball  en  la  seva  aportació  al  PIB   fet  que  no  s'havia  vist  des  de  feia  trenta 

anys(quasi bé els mateixos que en “democràcia”).Al 2011 les empreses de l'Ibex 35 van tenir un 

benefici  de  més  de  34.000  milions  d'euros  amb  “pèrdues”  d'un  terç  de  beneficis  respecte  de 

l'exercici  anterior  per  culpa  de  la  crisi.  La  diferència  entre  els  més  rics  i  els  més  pobres  ha 

augmentat un 6'9 per cent de mitjana per aquest any situant-se al capdavant d'Europa.



Del total de població activa el 25% tenen contractes en precari, 1'5 milions cobren menys del salari 

interprofessional i les dones cobren de mitjana un 30% menys del salari dels homes. A més l'Estat 

Espanyol és un dels de UE-15 amb les jornades laborals més elevades . És cobra poc i es treballa 

més hores i en precari(6 de cada 10 treballadors tenen un contracte sense seguretat laboral). Aquesta 

és  la  típica  situació  d'un  model  capitalista  subdesenvolupat  basat  en  l'extracció  de  plusvàlua 

absoluta i relativa de forma autoritària i sense restriccions i depenent del capital forani(el dèficit 

comercial a 2011 està situat a l'entorn dels 41.789 milions d'euros). 

Aquesta  conjunció de super-explotació capitalista  més un model  productiu  depenent  del  capital 

fornia, basat en l'especulació, els salaris baixos, les jornades llargues i els treballs precaris està en la 

base de la desafecció popular a les direccions sindicals i dels partits polítics que perpetuen aquest 

estat de coses quan no en són còmplices directes. 

La crisi capitalista mundial i a l'Estat Espanyol.

L'actual crisi capitalista és una crisi de sobreproducció financera. És a dir de sobre acumulació de 

guanys dels bancs que no han pogut valoritzar els seus beneficis i al final han acumulat un munt de 

paper i de deutes sense cap valor. 

La destrucció de bens fiduciaris és a dir de diners privats i del crèdit s'ha fet sobretot a partir de la 

conversió d'aquests diners sense valor en diners públics de tots, mitjançant els préstecs a l'Estat i les 

injeccions de diner públic als bancs. Així uns diners que no valien res passen a ser diners amb valor, 

doncs surten del treball de milers i milers de treballadors que són els que acaben pagant els plats 

trencats d'una minoria. 

Pel que fa a l'Estat Espanyol la crisis de sobreproducció capitalista és el resultat de la unió entre 

construcció(capital  de  bens  i  serveis  o  industrial)  i  capital  financer(bancs  i  caixes).  Amb  una 

sobreproducció de vivenda d'un 3% per sobre la demanda real del mercat , més de sis milions de 

pisos buits, els grans beneficiaris de la febre constructora eren els que la financiaven: els bancs i les 

caixes reforçant així el seu rol rector dincs el bloc dominant capitalista espanyol. 

Aquesta conjunció ha creat tot un model productiu que en entrar en crisi,  ha arrossegat a grans 

sectors de la població que veuen  com ara no poden fer front sense feina al nivell d'endeutament a 

que els hi van portar l'avidesa creditícia de bancs i caixes.

Ara bé aquesta crisi és també una crisi de consum i de model social doncs suposa l'ensorrament del 

miratge  d'amplis  sectors  populars  en  un  capitalisme  popular  i  de  l'Estat  del  Benestar  que  es 

fonamentava principalment en l'accés a la propietat priva i a una certa il·lusió de promoció social 

mitjançant l'educació.. 

El pis en algunes èpoques ha arribat a suposar fins al 88% de la riquesa no financera de les famílies 

i està en l'origen de la debilitat de la consciència de classe sobretot a partir dels anys 80-90 del segle 

passat, doncs va propiciar l'extensió d'un sentit d'afecció a la propietat privada. També ho va fer 



l'accés a l'educació superior d'una part dels fills i les filles de la classe treballadora que van creure 

que podrien reproduir o millorar les condicions materials dels seus pares. Ara la destrucció conjunta 

de  totes  dues  esperances  s'han  conjurat  com un  malson a  les  esquenes  dels  treballadors  i  les 

treballadores joves i no tant joves.

Aquesta aliança a que ens hem referit entre el sector financer i les classes populars és el que explica 

tota l'estabilitat del sistema des dels anys 80 i fins a principis del 2000 tot i els continuats atacs per 

part dels diferents governs de la burgesia des de la primera reforma laboral del 1984 passant pel 

"decretazo" o l'últim atac a les condicions laborals que ha motivat la Vaga General passada.

 Aquesta  aliança  s'està  esquerdant  entre  d'altres  motius  per  la  conjunció  explosiva  de  diverses 

contradiccions la més important l'insostenible deute de les famílies obreres que ja representa el 80% 

del PIB.

El pis ha deixat de ser un valor de refugi davant un a precarització constant de les condicions 

laborals.  Els  que  abans  utilitzaven  la  propietat  del  pis  per  endeutar-se  i  convertir-se  en  petits 

empresaris, autònoms eren llençats als braços del mercat i abraçaven el conservadorisme polític.  i 

ara s'hi sumen els dos factors per depauperitzar encara més les condicions del proletariat. 

Els  estudis  tampoc  són  un  valor  refugi,  doncs  l'ascensor  social  no  funciona  en  un  model 

d'acumulació basat en el totxo i la platja. On s'hi ha d'afegir un exercit industrial de reserva amb el 

25% d'atur entre la població activa que actua com a fuet sobre les esquenes de la classe treballadora 

que ha d'acceptar l'enduriment de les condicions laborals a expenses de la seva formació. La feina 

s'ha convertit en una incertesa que es aprofitada per la patronal per dictar les seves condicions.

És en aquesta dinàmica del capitalisme  on els destacaments d'avantguarda han de forjar la seva 

línia  d'actuació per tal  de recomposar el  bloc social  pel  canvi revolucionari.  Per fer-ho han de 

comptar amb la dretanització fruit  dels  anys  d'accés fictici  a la propietat  privada  i  la por a la 

degradació social que han assegurat anys de majoria absoluta de l'extrema dreta o la caiguda en el 

més barroer  reformisme utilitari  del  PSOE-IU. Però si  pot  ser encara més urgent el  que ha de 

combatre són les tendències revisionistes dins del propi moviment obrer organitzat i és aquí on les 

aristocràcies obreres dels sindicats majoritaris i els seus representants polítics compleixen un paper 

obstaculitzador que mereixen un anàlisi més detallat.

La  lluita  contra  l'aristocràcia  obrera  i  les  tasques  de  reconstrucció  comunista  de 

l'avantguarda.

 Marx ja va denunciar en els seus escrits l'existència d'aquesta aristocràcia obrera dins del moviment 

cartista i va diferenciar entre el proletariat revolucionari com aquell que “pertany a la massa de 

treballadors que viuen en unes condicions realment proletàries”i un altre reformista que inclou “als 

membres de la petita burgesia i a l'aristocràcia obrera”1.

1 Marx. Neue Rheinische Zeitung. Politisch-Ökonomische revue octubre de 1850. OE.3



Lenin va associar  aquesta aristocràcia  obrera  amb el  reformisme dins del  moviment obrer i  va 

exposar com aquests sectors de la classe treballadora eren portadors de les idees petitburgeses i 

burgeses al si de la classe “certs estrats de la classe treballadora [la burocràcia en el moviment obrer 

i l'aristocràcia obrera], així com companys de viatge burgesos, servien com a principals suports 

d'aquestes tendències”2.

Descomptant  el  0'5  que  pertany  a  la  burgesia  o  classe  dominant  posseïdora  dels  mitjans  de 

producció o lligats directament a la seva gestió el que queden són la petita burgesia i les classes 

mitges (15-20%) i la classe treballadora(80%) 

Les  classes  mitges  en  una  societat  capitalista  representen  normalment  entre  el  15-20%  de  la 

població  assalariada.  Són els  anomenats   professionals  urbans,  advocats,  metges,  professors  de 

secundària  o  tècnics  superiors  vinculats  a  les  multinacionals.  També  podem  incloure  els 

“treballadors de la cultura”que a tot l'estat no passen de més de 150.000(periodistes, escriptors, 

actors...).

Tot i el seu tant per cent reduït respecte del total de la població assalariada són importants de tenir 

en compte en qualsevol anàlisi de classes i la seva dinàmica per la seva capacitat d' influència social 

i cultural . El mode de vida i de consum de les classes mitges és el que més s'ha estès per part dels 

mitjans de comunicació i consens del sistema per ser adoptat per part de la classe treballadora. 

L'obrer mig ha d'aspirar a emular-los comprant a l'IKEA, consumint en cooperatives ecològiques o 

invertint en la banca cívica. Els grans centres comercials o el desig de benestar material i de consum 

poc “compromès” o amb la producció alternativa a petita escala i de manera artesanal a poder ser 

són vistos per part d'aquestes classes mitges i la seva expressió política alternativa com a tendències 

a superar per part de la classe treballadora. És una versió amable de l'enèsim intent d'aburgesament 

de la classe treballadora.

Després d'aquesta classe mitja(i per descomptat tota la petita burgesia de menys de 500 treballadors 

assalariats) vindria la classe treballadora lligada directament als processos productius d'una forma 

més o menys intensa. Per activitat i formació el proletariat strictu sensu representa el 60'2 per cent 

de la població activa. Són els treballadors amb FP i batxillerat i escolaritat fonamental que ocupen 

els  sectors  productius  vinculats  a  l'hostaleria,  la  construcció,la  indústria  de  transformació,  els 

serveis i la funció pública. 

El 20'8% restant són el que podríem anomenar l'aristocràcia obrera a grosso modo. Aquella fracció 

de la classe treballadora composada per tècnics , oficinistes i burocràcia estatal. D'aquesta fracció 

l'autèntica aristocràcia són els oficinistes de banca, els funcionaris públics de nivell intermig-alt i les 

burocràcies sindicals alliberades a temps complet i amb responsabilitats dins del sindicat. D'aquests 

sectors és d'on les opcions “d'esquerres” han tret tradicionalment els quadres i els vots i és aquesta 

2 Lenin. OE. 21



aristocràcia obrera la que objectivament es converteix en una rèmora al si de la classe treballadora 

per a la seva presa de consciència de classe per a si. 

Aquesta aristocràcia obrera s'ha nodrit de fa anys dels beneficis que repartí en forma d'engrunes 

l'Estat capitalista del Benestar. La seva “revolta” o és en tant en quant volen mantenir i reproduir 

generacionalment la seva posició de classe.  La seva lògica classista els porta a caure en l'auto-

justificació d'un “capitalisme de rostre humà”, creient que el sistema keynesià no durà a noves crisis 

capitalistes. La llei del valor continuaria operant sota la direcció de l'estat capitalista monopolista i 

les  crisis  capitalistes  tornarien  a  donar-se  com va passar  a  finals  dels  anys  60 i  principis  dels 

70(crisis  del  petroli  i  fallida del keynesianisme).  Les solucions intermèdies estan esgotades i  la 

ruptura  revolucionària  ha  de  ser  l'única  alternativa  defensada  pels  revolucionaris  i  les 

revolucionàries.  La  pedagogia  política  envers  la  classe  treballadora  ha  de  desemmascarar  els 

interessos de classe que sosté aquesta aristocràcia obrera com a quintacolumnistes de la burgesia. 

L'empobriment de les anteriors i les noves generacions de classe mitja i de l'aristocràcia obrera està 

en l'origen de l'actual malestar tant a nivell polític amb el 15-m com a nivell sindical amb la Vaga 

General passada. I aquest és el sentit últim d'aquestes mobilitzacions.

No hi  ha  un net  sentit  rupturista  doncs  els  sectors  dirigents  d'aquests  moviments  només volen 

recomposar la seva relació privilegiada amb l'estat capitalista sense trencar directament amb ell. 

Les burocràcies sindicals com a representants de les elits assalariades volen tornar a participar del 

pastís  de la  riquesa  que  proporciona  a  cada  Estat  la  seva  activitat  imperialista  i  en  favor  dels 

monopolis.  Els  sectors  més  conscients  i  mobilitzats  dels  indignats(classes  mitges  urbanes  i  de 

l'aristocràcia  obrera  o  fills  d'aquests)  volen  que  l'Estat  del  benestar  els  asseguri  l'accés  a  una 

professió ben remunerada, una vivenda en propietat i a un nivell de cosum com el dels seus pares.

La Vaga General està organitzada per les  cúpules sindicals per recomposar l'ambient de diàleg i de 

concertació amb la patronal i l'Estat capitalista monopolista però en una situació més avantatjosa 

pels seus interessos i els de la fracció privilegiada de la classe treballadora que representen. 

 Enmig està el proletariat que fa de carn de canó d'aquests dos sectors i que aporta un tant de les 

seves necessitats i consignes però que no condueix el procés doncs li falta l'eina més important: el 

Partit d'avantguarda del proletariat.

 La millor forma d'orientar-se en aquesta situació no és en base a la justícia que pot haver-hi en les 

demandes d'aquest moviment, ni fins i tot en els seus actes de protesta molts dels quals com a 

comunistes compartim sinó en l'anàlisi leninista de veure en últim terme a qui beneficia. 

Totes les mobilitzacions sindicals i assambleàries en la seva composició i amb els seus objectius 

actuals han de ser acceptades i potenciades com a formes de lluita parcial en contra del capital. Fer-

ho d'una altre manera seria enganyar-se sobre el propi potencial de mobilització o bé creure que en 

l'enfrontament contra el capital aquestes són les formes organitzatives últimes i més escaients.



Els comunistes les hem de potenciar, hem de participar-hi en la mesura de les nostres forces però en 

paral·lel hem de treballar per la ruptura política amb els sistema capitalista. Tenim altres tasques 

iguals o més d'urgents com propiciar la recomposició del partit  d'avantguarda marxista-leninista 

amb  una  base  social  en  la  classe  treballadora  i  amb  la  consigna  de  la  Unitat  Popular 

Antimonopolista en la construcció del Nou Poder. 

El partit com a nucli, les seves consignes com a pont cap a la classe treballadora i la seva acció 

violenta en contra del capital com a mecanisme d'acció que aconsegueixi que sectors cada cop més 

amplis de la classe s'adhereixin al seu projecte de ruptura i de lluita pel comunisme. No ens hem de 

perdre en vanes discussions sobre el purisme de la revolució, amb això només faríem que ensopegar 

una vegada i una altre amb l'actual nivell de consciència de les masses. Aquesta és una tendència 

nefasta  que  el  propi  Stalin  ja  va  criticar  “El  Partit  no  pot  ser  un  veritable  partit  si  es  limita 

simplement a registrar el que sent i pensa la massa de la classe obrera, si s'arrossega a la saga del 

moviment espontani d'aquesta, si no sap vèncer la inèrcia i la indiferència política del moviment 

espontani, si no sap situar-se per sobre dels interessos momentanis del proletariat, si no sap elevar a 

les masses fins a la comprensió dels interessos de classe del proletariat. "3 . Hem d'atendre primer a 

posar en ordre a la nostra casa i després d'una manera organitzada anar conquerint una darrera de 

l'altre les posicions de l'enemic. Qui malgasti la seva munició volguent construir el Partit més pur, el 

sindicat  més  pur  i  el  moviment  més  purament  revolucionari  està  condemnat  al  fracàs  i  a  la 

impotència. És una actitud liquidacionista en essència. L'habilitat tàctica la flexibilitat de moviment 

però  la  fermesa  en  els  principis  són  el  que  aconseguirà  posar  a  l'avantguarda  recomposada  al 

capdavant de les lluites de la classe treballadora. 

“Però la lluita contra la "aristocràcia obrera" la sostenim en nom de les masses obreres i per a posar-

les  de  la  nostra  part,  la  lluita  contra  els  caps  oportunistes  i  social-xovinistes  la  sostenim  per 

guanyar-nos a la classe obrera. Seria neci oblidar aquesta veritat elementalíssima i més que evident. 

I  tal  és  ,precisament,  la  neciesa  que  cometen  els  comunistes  alemanys  “d'esquerra”,  els  quals 

dedueixen del caràcter reaccionari i contrarevolucionari dels caps dels sindicats la conclusió que cal 

...  ¡¡sortir  dels  sindicats!!,  ¡¡  Renunciar  a  la  feina en ells!!¡¡Crear  formes d'organització obrera 

noves,inventades!!Una estupidesa tan imperdonable, que equival al millor servei que els comunistes 

poden prestar a la burgesia. “4

Aquesta tasca de recomposició de l'avantguarda proletària és el fet més urgent, el primer fins i tot en 

el moment actual. Abans de trobar la línia política més adequada, abans fins i tot de reconstruir cap 

subjecte revolucionari. 

En aquesta fita de reconstrucció comunista i d'unitat en el Partit marxista-leninista que reculli les 

experiències del nostre moviment i de la nostra classe és com podrem arribar a les conclusions 

3 Stalin. Fonaments del Leninisme.
4 Lenin. La malaltia infantil de “l'esquerranisme” en el comunisme. p.59



estratègiques necessàries. Tota la tàctica i tot el moviment organitzat serà posterior. Les oportunitats 

i els moments malauradament sempre i seran en la societat de classes capitalista. L'organització del 

nucli revolucionari en base a la teoria més revolucionaria és l'element conscient més necessari de 

crear en aquest moment.

“Per fer la revolució es necessita un partit revolucionari. Sense Partit revolucionari, sense un Partit 

construït d'acord amb la teoria revolucionaria marxista-leninista, es impossible conduir la classe 

obrera i les amplies masses populars a la victòria sobre l'imperialisme i els seus lacais”5 

................

Espai Alliberat. 3 d'Abril de 2012.

5 Mao Tse Tung. “Forces revolucionaries del món, uniu-vos,lluiteu contra l'agressió imperialista”. OC, t.4


