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I. Introdución

Hoxe en día, cando toda unha xeración de comunistas nacidos tras o final do Ciclo de Outubro se
suman ao noso movemento, o populismo, tanto de corte socialdemócrata como de corte fascista, o
nacionalismo e o escurantismo relixioso, entre outras correntes burguesas, continúan, revitalizados,
ocupando o lugar de referencialidade ideolóxico-política para as masas, ese lugar que deixou baleiro
o marxismo tras a derrota da ofensiva do proletariado revolucionario. Pero o primeiro factor que
mencionamos ten por forza que facernos optimistas acerca das posibilidades que se abren para o
comunismo no obxectivo de volver a ocupar a referencialidade para a nosa clase. Así, en efecto, a
crise  económica,  aínda que  desgraciadamente  para as  aspiracións  dos  economicistas  de  diversa
pelaxe que habitan no movemento comunista, non faga baixar dos ceos a redentora revolución, si
serviu de poderoso acicate para o desprazamento cara a ala esquerda de importantes sectores do
movemento  comunista  no  Estado  español.  Fenómeno  que,  por  suposto,  sería  imposíbel  sen  o
concurso daqueles que, tras o arriamento da bandeira vermella do proletariado, alá polos finais dos
anos 80, tomaron como propósito a nobre e revolucionaria tarefa de gardala a boa cautela, para,
permitir, no futuro, volver a colocala no lugar que a historia demanda. Pero, alén destas, cando
menos,  esperanzadoras  perspectivas,  aínda  temos  como  labor  esencial,  no  camiño  cara  a
construción da vangarda marxista-leninista,  preguntarnos  e,  á  vez,  contestarnos,  por  que fomos
derrotados. E é como contribución a esta tarefa que publicamos este traballo, co cal aproveitamos
para  presentarnos  ante  a  vangarda  comunista  de  Galiza  e  do  Estado  español.  Ademais,  non  é
intranscendente a data escollida. Efectivamente, neste ano, cúmprese o 50 aniversario do inicio do
que  constituiu  a  cima  máis  alta  alcanzada  polo  movemento  comunista  no  sendeiro  cara  a
emancipación da humanidade, a Gran Revolución Cultural Proletaria. E, en coherencia con isto, a
análise da experiencia  revolucionaria chinesa e da propia Revolución Cultural  ocupan un lugar
destacado no texto que sigue.1

Remitíndonos concisamente á historia revolucionaria da nosa clase, o Ciclo revolucionario
de  Outubro  (1917-1991)  supuxo  a  aparición  por  todo  o  globo  do  proletariado  como  suxeito
transformador da realidade social,  como clase revolucionaria  e independente (realmente pódese
considerar que isto sucede a mediados do século XIX, mais no movemento socialdemócrata nunca
deixou de estar baixo a influencia da pequena burguesía e da nacente aristocracia obreira), en loita
contra o sistema capitalista vixente e a clase social que o preserva, a burguesía. Até ese período
histórico, o proletariado nunca tomara o poder político nunha sociedade2 e dera comezo o intenso
labor de ir sentando as bases, en ardua confrontación fronte ao seu inimigo de clase, da futura
sociedade da humanidade emancipada, o comunismo.

Isto  situaba  ao  nacente  movemento  comunista  nunha  situación  difícil.  Este  carecía  de
experiencias previas neste eido, das que extraer as pertinentes leccións, ou, dito doutro modo, de
facer balance, para afrontar a enorme e grandiosa tarefa que tiña por diante con maiores garantías de
éxito, o cal explica en parte ─xunto cunha serie de limitacións ideolóxicas e políticas herdadas do
período de conformación do proletariado como clase en si─ o final que tiveron estes procesos de
edificación comunista. E isto imponnos a nós, comunistas do século XXI, a imperiosa obriga de
facer o que por imposibilidade material os comunistas do século XX non puideron facer: analizar as
experiencias socialistas e tirar conclusións delas para incrementar e pulir o acervo que constitúe a
concepción comunista do mundo e, á súa vez, sentar os cimentos para rematar con esta etapa de
interregno na que nos encontramos pondo en marcha o segundo Ciclo da Revolución Proletaria

1 Neste  sentido,  temos como obxectivo continuar no ámbito ao que nos referimos,  o  camiño iniciado polos
camaradas  do  Movimiento  Anti-Imperialista  fai  unha  década,  coa  publicación  de  dous  textos  acerca  deste
movemento no número 19 do seu órgano de expresión, El Martinete.

2 Coa excepción da pequena experiencia da Comuna de París, a cal por ser tan breve en espazo e tempo non puido
dar lugar ao primeiro caso de transformación da realidade cara o comunismo.
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Mundial que poida, esta vez si, saír vitorioso do longo enfrontamento de clases que é a transición
socialista e construír a sociedade comunista.

Neste período de grandes e profundos cambios revolucionarios que se inicia coa Revolución
bolxevique en Rusia e remata coa caída do Muro de Berlín ─máis simbólica que realmente, posto
que as grandes derrotas do proletariado revolucionario xa foran infrinxidas antes─ destacan nun
lugar central os procesos de edificación da sociedade comunista acontecidos en varias partes do
mundo. Os máis importantes foron, incuestionabelmente, os realizados na Unión Soviética e na
China maoísta, tanto por duración no tempo como, principal e fundamentalmente, polos elementos
ideolóxico-políticos  aportados  ao  marxismo-leninismo  nesta  transcendental  materia.  A  Unión
Soviética, ao ser a primeira experiencia socialista, correspondeulle a función de sentar as bases dos
paradigmas  comunistas  acerca  desta  cuestión  central,  tanto  nos  elementos  correctos  como  nas
limitacións;  e,  por  tanto,  ocupa un papel  destacado  no balance.  No caso  chinés,  que  tomou  a
testemuña  da  URSS  como  faro  para  o  movemento  revolucionario  cando  nesta  se  produce  a
definitiva vitoria da contrarrevolución no ano 1956, tivo lugar a realización dun balance parcial da
experiencia anterior, polo que aporta elementos novidosos que rompen coas teses limitadas sostidas
polos comunistas soviéticos no seu proceso, aínda que só sexa en certo grao. Mais, sen lugar a
dúbidas,  a  experiencia  chinesa  posúe  unha  transcendencia  fundamental  para  o  futuro  Ciclo
revolucionario.

Deixamos a un lado os casos das democracias populares do Leste europeo, onde os procesos
xa naceron eivados por mor do peculiar xeito no que os comunistas accederon ao poder: máis pola
forza militar do Exército Vermello que pola existencia de movementos revolucionarios neses países
(que,  dito  sexa  de  paso,  eran  inexistentes  na  meirande  parte  deles).  Hai,  sen  embargo,  outra
experiencia de edificación do comunismo digna de atención: a albanesa. Pero non entraremos nela
debido a que comparte os elementos centrais coa experiencia soviética, sen esquecer que a albanesa
é posterior e, por tanto, tiña xa a posibilidade de extraer leccións e facer balance sobre a anterior,
cousa que non fixeron, limitándose, en cambio, a realizar no esencial un calco do proceso soviético
engadíndolle elementos menores de carácter maoísta, e que nos mostra de antemán as feblezas do
hoxhismo.3

Por  tanto,  neste  traballo  centrarémonos  no  estudo  dos  elementos  fundamentais  que  nos
aportan  estas  dúas  mencionadas  experiencias  revolucionarias  de  edificación  do  comunismo
realizadas durante o século pasado4, afondando nas diferenzas entre elas e nos fundamentos centrais
que é necesario extraer para os vindeiros procesos de construción da sociedade sen clases. E, por
suposto, tamén nas limitacións que as atravesaban e que, finalmente, as fixeron fracasar, levándoas
á derrota a mans da burguesía. É necesario aprender dos erros para non repetilos no futuro. E máis
aínda cando ese futuro depende de como axustemos as contas co pasado. Tamén nos corresponde
sinalar que con este traballo non pretendemos, de ningún xeito, esgotar a inmensa materia de estudo
neste ámbito, tan só pretendemos comezar a abrir un pouco, e brevemente, o sendeiro do mesmo,
sendeiro que lle corresponderá recorrer xa no futuro, non a un colectivo particular da nosa Liña,
senón ao conxunto do Movemento pola Reconstitución.

3 Sobre a mesma recomendamos o traballo dos camaradas de Nueva Praxis titulado  El Partido del Trabajo de
Albania y la revolución: una mirada retrospectiva.

4 Non somos descoñecedores de que desde a Liña de Reconstitución xa se ten tratado en boa medida diversos
aspectos relacionados coa construción do comunismo, principalmente no caso soviético. Polo tanto neste traballo
non nos centraremos en cuestións xa tratadas e procuraremos poñer a atención sobre factores menos atendidos até
o de agora. Para o resto recomendamos os traballos dos camaradas do PCR: Un solo día de frío no basta para
congelar  el  río  a  tres  pies  de  profundidad,  do  Colectivo  Fénix:  Stalin.  Del  marxismo  al  revisionismo e  de
Revolución ou Barbarie: Stalin, clases sociales y restauración del capitalismo.
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II. Os primeiros pasos do Ciclo: a experiencia soviética

As orixes do bolxevismo e as súas limitacións

O bolxevismo nace e desenvólvese no seo da II Internacional, en loita de dúas liñas contra os seus
postulados máis dexenerados. Estas desviacións, que parten todas do materialismo vulgar no ámbito
filosófico-ideolóxico,  influído  polo  evolucionismo  propio  das  ciencias  naturais  no  século
decimonónico, poderían ser resumidas no economicismo, determinismo espontaneísta e estatismo,
todas  compartidas  polo  conxunto  da  socialdemocracia,  desde  a  súa  ala  dereita  até  a  súa  ala
esquerda, aínda que adquirisen contidos parcialmente distintos en función da corrente concreta do
movemento obreiro.

O economicismo tiña (e ten) na súa base na teoría das forzas produtivas. Esta tese sitúa
como  factor  principal  da  evolución  histórica  da  humanidade  o  desenvolvemento  e  progreso
económico, mentres que as transformacións políticas, as rupturas revolucionarias, quedan relegadas
a ser unha simple consecuencia exterior da economía. Partindo deste falseamento anti-dialéctico da
evolución histórica, a maioría dos integrantes da socialdemocracia consideraban que era necesario
un  desenvolvemento  do  capitalismo  até  que  o  mesmo  puxese  á  orde  do  día  e  de  xeito  case
automático a transición ao socialismo ─entendido este como o obxectivo final do movemento─. Na
ala  dereita  e  no  centrismo  isto  tomaba  a  forma  de  reformismo,  tradeunionismo  e  cretinismo
parlamentario; de defensa da toma pacífica do Estado burgués para transformalo desde dentro nun
Estado "socialista" (pois, a pesar de que Kautski foi o encargado de derrotar ao bernsteinianismo,
no fondo compartían as mesmas desviacións). Esta tese levaría aos partidos socialdemócratas á
xestión e defensa da ditadura do capital  de forma aberta.  A teoría das forzas produtivas serviu
incluso  para  que  unha  parte  moi  destacábel  do  movemento  obreiro  de  vello  tipo  defendese  o
colonialismo  das  potencias  imperialistas  europeas  coa  escusa  de  que  era  necesario  para  o
desenvolvemento económico das colonias.

Por outra banda, na ala esquerda tamén estaban presentes estas desviacións, aínda que non
adquirían estas formas descaradamente reaccionarias. A revolución socialista era concibida como
posíbel só nos países capitalistas máis desenvolvidos, desbotando a idea de que tivese lugar en
países atrasados como Rusia. Á súa vez, aínda que defendían a revolución violenta, o estatismo
presentábase como a defensa do vello aparato da burguesía para construír o novo Estado proletario
e a defensa da integridade territorial dos Estados capitalistas, omitindo, por exemplo, a existencia de
opresión nacional. Este é o caso de correntes como o luxemburguismo ou o tribunismo.

A forma  de  organización  idónea  para  tales  tarefas  era  o  partido  obreiro  de  vello  tipo,
comprendido como expresión das loitas reformistas a nivel económico nas institucións do aparato
estatal  da  burguesía,  basicamente  no  seu  parlamento.  A todo  isto  atribuíaselle  o  obxectivo  de
cambiar o ordenamento xurídico e permitir avanzar posicións ao movemento. E o mesmo sucedía
coa minoría dos sectores do movemento obreiro que aínda defendían a revolución proletaria, xa que
o partido-sindicato reproducía a  estratexia  sindical-parlamentaria:  agardar  pola  crise  política do
réxime burgués que permitise aos revolucionarios tomar o poder político. Tal era o paradigma da
revolución  no  marxismo  da  época,  herdado  da  etapa  das  revolucións  burguesas  en  Europa,  e
defendido até pola ala esquerda da socialdemocracia.

É neste panorama ideolóxico-político onde o bolxevismo comeza a deslindar campos co
revisionismo. Nun primeiro momento libran o combate no escenario obreiro do Imperio tsarista,
para  logo  ensanchalo  a  nivel  internacional.  E  é  esta  loita  de  dúas  liñas  a  que  permite  aos
revolucionarios rusos realizar os seus avances no camiño proletario. Sen ir máis lonxe, posibilita a
constitución do partido de novo tipo, o POSDR(b), en confronto coa organización socialdemócrata
de vello tipo, exemplificada en Rusia polos representantes locales da liña revisionista hexemónica
na socialdemocracia internacional, os menxeviques. E tamén permite en 1917 a defensa do carácter
socialista  da  revolución  en  Rusia  e  da  construción  do  socialismo  nun  só  país  (ademais
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economicamente  atrasado),  rachando  coas  concepcións  e  prácticas  economicistas  de  toda  a  II
Internacional, desde a súa ala dereita até o trotskismo, ese reverso esquerdista da socialdemocracia
que, nese momento, estaba integrado no bolxevismo.

Os éxitos que logran os bolxeviques no labor revolucionario, que non son poucos, son froito
da ruptura coas  concepcións  máis  dexeneradas do  corpus ideolóxico do marxismo existente  na
época. Mais, a pesar diso, o bolxevismo leninista non se libra de reproducir no seu seo parte desas
concepcións coas que non rompera até o final, até as últimas consecuencias. Cando o proletariado
se fai co poder político no antigo territorio do Imperio ruso e se inicia a construción do comunismo,
o economicismo e a tese determinista das forzas produtivas gañan forza e alcanzan a súa máxima
expresión entre os membros do Partido Bolxevique.5

Unha mostra do mesmo constitúeno as palabras do estratego da revolución proletaria, Lenin,
pronunciadas  no VIII Congreso dos  Soviets  de toda Rusia  en 1920: «O comunismo é o Poder
soviético máis a electrificación de todo o país». Nesta pequena cita condénsase toda a concepción
bolxevique sobre a transición ao comunismo. O desenvolvemento da técnica, da gran industria e o
progreso económico en xeral (exemplificado neste caso na electrificación) eran concibidos como os
factores que permitirían acabar coa división social do traballo. Polo tanto, o obxectivo central de
toda a política soviética acabaría sendo o crecemento e o desenvolvemento na esfera económica
empregando  todos  os  métodos  posíbeis,  aínda  que  estes  non  fosen  nin  os  adecuados  nin  os
necesarios  para  superar  a  contradición  existente  entre  dirixentes  e  dirixidos.  De  feito,  deuse
xustamente o fenómeno contrario: dirección unipersoal das unidades de produción, stakhanovismo,
etc.

O socialismo terminaría sendo equiparado á estatalización dos medios de produción (baixo o
nome de construción da base material do socialismo), resolvendo formalmente este problema sen
entrar na cuestión central: se eses medios de produción eran propiedade da sociedade ou era unha
capa de técnicos e directores, de traballadores intelectuais, os que se encargaban da súa xestión e
control, como realmente ocorría. E unha vez alcanzada a estatalización o obxectivo pasaba a ser o
aumento da produción, como reflicten estas palabras de Lenin, nas cales se pode observar o grao de
penetración alcanzado pola tese das forzas produtivas entre os bolxeviques:

«En toda revolución socialista, unha vez resolto o problema da conquista do poder polo
proletariado e na medida na que se vai cumprindo no fundamental a tarefa de expropiar aos
expropiadores e esmagar a súa resistencia, vai colocándose necesariamente en primeiro
plano unha tarefa cardinal: a de crear un tipo de sociedade superior á do capitalismo, é
dicir, a tarefa de aumentar a produtividade do traballo e, en relación con isto (e para isto),
dar ao traballo unha organización superior.»6

5 Xa n'O Estado e a revolución, escrito en agosto-setembro de 1917, é dicir, no interregno entre a revolución
democrática e a revolución socialista en Rusia, Lenin manifestaba as concepcións economicistas presentes no
bolxevismo respecto á cuestión da supresión da división do traballo e por tanto do paso á sociedade comunista,
deixándoo en mans do desenvolvemento das forzas produtivas:

«Esta expropiación  [dos medios de produción ─nota de CCT] dará a posibilidade de desenvolver en
proporcións  xigantescas  as  forzas  produtivas.  E,  vendo  como  xa  hoxe  o  capitalismo  entorpece
incribelmente este  desenvolvemento  e  canto poderiamos avanzar  sobre a base  da técnica actual,  xa
lograda, temos dereito a dicir, coa máis absoluta certeza, que a expropiación dos capitalistas imprimirá
inevitabelmente un desenvolvemento xigantesco as forzas produtivas da sociedade humana. O que non
sabemos nin podemos saber é a  rapidez coa que avanzará ese desenvolvemento,  a rapidez coa que
discorrerá até  romper coa división do traballo,  até  suprimir o contraste  entre traballo intelectual  e
traballo manual, até converter o traballo “na primeira necesidade da vida”.»

6 As tarefas inmediatas do Poder Soviético. Aquí encóntranse as bases da futura emulación socialista da época
revisionista da Unión Soviética.
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Deste xeito, a transformación consciente,  por parte das masas, das relacións sociais (incluídas as
relacións de produción) quedaba esquecida. O seu lugar ocuparíao o aparello administrativo, dando
lugar  ao  que  se  pode  cualificar  de  «revolución  por  arriba».  As  masas,  o  proletariado  e  o
campesiñado da URSS quedaban convertidos en suxeitos pasivos, en espectadores duns cambios
reformistas orixinados e executados polos altos aparellos do Partido e do Estado, que no mellor dos
casos  implicaban a  unha pequena parte  da poboación na execución,  pero que de ningún modo
posibilitaba o proceso de ir quebrando as bases da división do traballo. Isto, por conseguinte, daba
lugar a outra das desviacións que falabamos ao principio: o estatismo. 

Desde o marxismo deféndese,  unha vez que o proletariado conquista o poder político, o
emprego da maquinaria estatal como unha arma para afianzar a súa ditadura revolucionaria de clase
no camiño cara o comunismo. Mais este xa non sería un Estado no sentido estrito do termo, senón
un semi-Estado, un Estado-comuna que progresivamente iría perdendo as súas funcións en favor
das  masas  organizadas.  Ou dito  doutra  forma:  a  escisión e  contradición existente  entre  aparato
estatal e sociedade iría minguando até que se superase e finalmente desaparecese o Estado.

Na  experiencia  soviética,  en  cambio,  aumentaría  a  separación  entre  ambos  como
consecuencia das limitacións de orixe socialdemócrata (en concreto lassalliana) arrastradas acerca
da concepción do Estado, non facendo nada por resolver a súa contradición coas masas. O aparato
burocrático asumiría,  de xeito exclusivo e máis de palabra que de feito,  a responsabilidade das
tarefas que lles correspondían ás masas para posibilitar a eliminación da contradición vangarda-
masas, quedando incólume a división social do traballo. Como correlato final destas desviacións, na
época staliniana aparecería a tese de que o Estado sería suprimido só a través do seu reforzamento.

E é que en xeral, Stalin, foi tan só o fiel continuador da política bolxevique á morte de
Lenin. E nunha fase máis avanzada da construción do comunismo todas as limitacións herdadas do
marxismo decimonónico tiñan que mostrarse no seu máximo esplendor de maneira irremediábel,
levando o proceso á súa paralización e, por tanto, á derrota. Un exemplo desta continuidade é unha
tese staliniana dos anos 30, segundo a cal na Unión Soviética xa non existían clases antagónicas
(senón  só  restos  das  mesmas,  ao  non  existir  propiedade  privada  xurídica  sobre  os  medios  de
produción), que xa fora enunciada por Lenin a principios dos anos 20, antes do comezo do período
da NEP:

«Encontrámonos nunha situación na que fomos os primeiros en plantexar dunha maneira
práctica o problema desta supresión das clases, e nun país campesiño como o noso quedan
agora dúas clases fundamentais: a clase obreira e o campesiñado. Xunto a elas, subsisten
grupos enteiros de restos e supervivencias do capitalismo.»7

E  a  todo  este  conxunto  de  limitacións  ideolóxicas  hai  que  engadirlle  as  propias  limitacións
obxectivas do primeiro proceso revolucionario comunista da historia, cuxa raíz está na carencia de
experiencias previas, no feito de ter lugar nun país onde a maioría da poboación non era obreira
senón campesiña e a situación de illamento a nivel internacional na que quedou a ditadura proletaria
soviética tras o fracaso das intentonas revolucionarias europeas durante os anos 20.

O impulso inicial e as súas contradicións

Tras o triunfo do proletariado na insurrección de Outubro, os comunistas soviéticos ─ao mesmo
tempo que se enfrontaban militarmente contra a reacción feudal-burguesa rusa e internacional─
iniciaron e levaron a cabo un enorme labor de transformacións en todos os ámbitos da realidade

7 Discursos no X Congreso do PC(b) de Rusia, marzo de 1921. Idea que tamén manifesta nun discurso no III
Congreso da Internacional Comunista no verán do mesmo ano: «Por primeira vez na historia existe un Estado no
que só hai dúas clases: o proletariado e os campesiños.»
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social. O cambio principal, que posibilitaba o resto de transformacións, situábase no ámbito político
ao constituírse  a  clase obreira  en clase  dominante,  materializando a  ditadura revolucionaria  do
proletariado a través do seu Partido, do Partido Comunista de Rusia (bolxevique), e das súas propias
organizacións de masas, os soviets, os cales agora exercían o poder político en substitución das
institucións do vello Estado burgués. Esta situación creou unha profunda mobilización das masas
obreiras e dalgúns sectores do campesiñado nos primeiros anos da revolución en todas as frontes:
no  campo  militar  engrosando  as  filas  do  Exército  Vermello,  na  produción  económica
incorporándose  a  mesma  co  obxectivo  de  cubrir  as  necesidades  que  o  desenvolvemento  da
revolución conlevaba, na educación con campañas masivas de alfabetización, na cultura, etc. E todo
coa función de desenvolver e afianzar a revolución socialista a todos os niveis.

O  anterior  permitiu  estabelecer  a  propiedade  estatal  das  principais  empresas,  tanto
industriais como comerciais, como bancos, etc., expropiando á maior parte da burguesía do Imperio
ruso. Á súa vez tamén se instaurou o control obreiro a través dos comités de fábrica sobre os medios
de produción, para que o proletariado puidese así participar e fiscalizar a actividade de xestión das
unidades produtivas. Deste xeito materializábase ese paso necesario ─mais non suficiente─ cara a
socialización dos medios de produción, cara a súa apropiación efectiva por parte dos produtores
directos. É dicir, sentábanse as bases que permitirían, tras un longo proceso de loita de clases e
transformacións sociais, alcanzar o dominio efectivo por parte do proletariado dos seus medios de
vida.

Conxuntamente a estes cambios acontecidos nas cidades e nas zonas industriais, no campo
nacionalizouse a terra, acabando coas grandes propiedades dos terratenentes e da Igrexa Ortodoxa,
repartíndose en usufruto entre os campesiños, principalmente entre os pobres e medios. Con isto
estabelecíanse os cimentos para conformar a necesaria alianza obreiro-campesiña nun país onde
estes últimos constituían a meirande parte da poboación e era indispensábel que os comunistas os
gañasen mediante a liña de masas para a edificación do comunismo. Deste modo poderíase pasar
nun futuro a formas colectivas de organización na agricultura e ir acabando co uso individual da
terra.

Á súa vez, tamén comezaban a aparecer novas formas de relacións de produción que se
poden catalogar de relacións de novo tipo. Xorden os sábados comunistas no ámbito da industria,
onde os proletarios aportan o seu traballo de forma voluntaria en beneficio da sociedade e sen
recibir  ningunha  retribución  polo  mesmo,  como  preludio  do  que  será  o  traballo  na  sociedade
comunista.  No campo tamén aparecen,  aínda que forma tímida,  as primeiras granxas estatais  e
colectivas,  que  van  na  dirección  do  futuro  desenvolvemento  indispensábel  no  campo  cara  a
construción do comunismo, superando a pequena propiedade campesiña que conformaba a base
económica da Rusia do momento.

No eido  da loita  contra  a  opresión sobre a  muller  prodúcense nestes  primeiros  anos da
revolución profundos avances e cambios coa incorporación da muller en gran escala á vida política
e económica, aínda que, por suposto, con limitacións. No camiño cara a destrución da opresiva
institución familiar teñen lugar feitos importantes, como son a legalización do divorcio, do aborto e
o  remate  da  persecución  contra  a  homosexualidade,  ese  infame  reverso  da  ideoloxía  misóxina
fomentada polas clases explotadoras.

Mais ao par destas transformacións ían aparecendo e asentándose os elementos que ao final
farían fracasar a revolución soviética. En base a unha conxunción de factores, como o contexto no
cal se realiza a revolución (bélico e economicamente atrasado) e a concepción bolxevique sobre o
significado  da  construción  do  comunismo (na  cal,  como xa  mencionamos,  o  desenvolvemento
económico  constitúe  o  axente  central),  tómanse  unha serie  de  medidas  que  provocarán  que  as
relacións  capitalistas  e  a  división  do  traballo  continúen  reproducíndose.  A nivel  práctico,  isto
reflictirase  no  feito  de  que  a  acción  revolucionaria  das  masas  será  substituída  por  medidas
administrativas tomadas desde os aparatos dirixentes do Estado obreiro, reproducindo a división
vangarda-masas na forma de dirixentes-dirixidos e impedindo a elevación das masas ás posicións de
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vangarda.
Durante o chamado Comunismo de Guerra, que vai dos anos 1918 a 1921, constrúense os

alicerces  do  novo  aparello  estatal  e  do  novo  sistema  económico  da  Rusia  soviética.  Como
consecuencia das circunstancias da época, cun país que levaba anos en guerra e cunha economía
absolutamente destruída, tómanse unha serie de medidas urxentes consistentes na incorporación e
utilización dos antigos burgueses e técnicos para as funcións económicas e do antigo funcionariado
do Estado tsarista para o novo Estado socialista8. Isto, que no momento é xustificado como medida
de carácter excepcional nun contexto particular, encerra en realidade un transfondo ideolóxico de
moito  maior  calado.  As  desviacións  das  que  falabamos  no  anterior  epígrafe,  especialmente  o
economicismo e o estatismo, móstranse neste momento histórico de xeito aberto e claro. Ao ser
concibidas as transformacións sociais como consecuencia derivada do desenvolvemento técnico da
base  económica  e  da  acción  do  Estado  desde  arriba,  a  mobilización  das  masas  e  a  súa
imprescindíbel práctica revolucionaria no camiño cara a súa auto-transformación e auto-elevación
quedan esquecidas, non comprendendo os revolucionarios soviéticos na súa profundidade o que
supuña a realización deste tipo de actos opostos á revolucionarización das prácticas sociais.9

No  sistema  produtivo,  o  recurso  aos  vellos  técnicos  do  sistema  económico  pre-
revolucionario (e incluso aos antigos propietarios dos medios de produción) conleva que o esquema
de organización do traballo existente nos modos de produción clasistas, onde uns individuos ocupan
a posición de dirixentes e outros executan as decisións que lles chegan dos superiores xerárquicos,
continúe incólume na Rusia socialista. No novo sistema social nacido coa revolución de 1917, o
proletariado segue na mesma posición  nas  relacións  de produción que viña  desempeñando con
anterioridade,  se exceptuamos o feito  da existencia  do control  obreiro (que pouco a pouco vai
desaparecendo  na  práctica),  sendo  todo  isto  un  obstáculo  para  a  apropiación  dos  medios  de
produción por parte dos produtores directos, é dicir, para a necesaria socialización dos medios de
produción. Se certamente todo isto fose unha medida temporal non conlevaría maior problema.
Mais o feito transcendental é que a pesar dos discursos realizados desde o Partido Bolxevique estas
medidas  enlazaban  de  xeito  directo  con  toda  unha  concepción,  con  todo  un  modelo,  sobre  o
significado da construción do comunismo. Unha concepción que, ao entender a desaparición da
división social do traballo como un efecto do progreso económico, non entendía (nin propiciaba) a
obriga  de  mobilizar  ás  masas  para  que  estas  se  fixesen  donas  do  proceso  revolucionario  de
transformación,  adoptando  un  rol  activo  que  posibilitase  a  ruptura  cos  medios  burgueses  de
organización do traballo. Partindo de tales teses, o sacrificio da loita de clases revolucionaria en
favor de medidas que permitisen un aumento rápido da produtividade e da mellora da técnica  non

8 O mesmo sucedeu no Exército Vermello co ingreso de antigos oficiais do Exército tsarista. Como se pode
observar, ningún ámbito do novo sistema social instaurado tras a revolución quedou afastado desta práctica.

9 Lenin entendía estas medidas como un «paso atrás», como un «compromiso» coa burguesía:

«Tivemos  que  recorrer  agora  ao  vello  método  burgués  e  aceptar  os  “servizos”  dos  especialistas
burgueses  máis  reputados  a  cambio  dunha  remuneración  moi  elevada.  Quen  coñece  a  situación
compréndeo; pero non todos se deteñen a meditar sobre o significado de semellante medida tomada por
un Estado proletario. É evidente que tal medida constitúe un compromiso, unha desviación dos principios
sustentados pola Comuna de París e por todo poder proletario, que esixen a redución dos soldos ao nivel
do salario do obreiro medio, que esixen que se combata ao arribismo con feitos e non con palabras.

Pero isto non é todo. É evidente que semellante medida non é só unha interrupción ─en certo terreo e en
certo grao─ da ofensiva contra o capital (xa que o capital non é unha simple suma de diñeiro, senón
determinadas relacións sociais), senón tamén un paso atrás do noso poder estatal socialista, soviético,
que desde o primeiro momento proclamou e comezou a poñer en práctica a política da redución dos
soldos elevados até o nivel do salario do obreiro medio.»

En As tarefas inmediatas do Poder Soviético.
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era concibido como un perigo capaz de pór en xaque todo o proceso de edificación comunista e
levalo a súa derrota.

A maiores, estas prácticas supuñan o mantemento das bases que permitían a reprodución da
clase burguesa durante a etapa de transición ao comunismo. Este era un factor co que os comunistas
da  época  non  contaban,  xa  que  a  identificación  entre  as  formas  xurídicas  de  propiedade  e  as
relacións sociais de produción (entre estatalización e socialización, dito noutros termos) implicaba,
na teoría, que, unha vez fosen expropiados os medios de produción, se considerase que estes eran xa
propiedade do proletariado e que non había forma de que neles continuase existindo e xurdindo a
burguesía. Esta visión formalista e profundamente estatalista das transformacións sociais, que non
deixaba de enlazar co reformismo de matriz socialdemócrata, aínda que se manifestase no propio
proceso revolucionario, desarmou ao proletariado soviético na loita de clases durante o socialismo.
Os perigos de restauración só eran concibidos como provenientes da propiedade privada dos medios
de produción, xa fose na pequena industria ou, sobre todo, na pequena propiedade campesiña que
constituía o elemento maioritario da base económica da recentemente fundada República socialista.

Como  diciamos,  a  continuación  da  división  do  traballo  nas  unidades  produtivas  e  a
diferenciación salarial entre dirixentes e técnicos, por un lado, e dirixidos, polo outro, derivada da
anterior, facían pervivir  as bases para a continuación da existencia e reprodución da burguesía.
Neste caso, baixo a forma de burguesía burocrática, posto que estaba conformada por membros dos
aparatos  administrativos  do  Estado  soviético.  En  efecto,  como  sinalaron  os  fundadores  do
marxismo, Marx e Engels, a división social do traballo é a raíz da división en clases da sociedade. O
feito de que os medios de produción non sexan de propiedade individual non impide que perviva
nin esta división, nin o traballo asalariado, nin as diferenzas de remuneración que teñen a súa orixe
na apropiación de plusvalía por parte dos traballadores intelectuais respecto dos obreiros manuais. É
dicir, que na práctica, a pesar do estabelecido polo ordenamento xurídico estatal,  no sistema de
produción continúa a mesma organización do traballo e a mesma diferenciación entre traballadores
intelectuais e manuais que no sistema precedente, o capitalista. 

A división do traballo non parou de profundarse desde a instauración da dirección unipersoal
das unidades produtivas. Cada vez máis os directores e técnicos foron aumentando as súas funcións
e diminuíndo progresivamente o control limitado que nun principio a clase obreira podía exercer
sobre  eles  ─por mediación  dos  comités  de  fábrica─.  E o fundamental  de todo isto  é  que  esta
situación, a pesares dalgúns intentos infrutuosos en contra que se quixeron pór en práctica durante a
década  dos  20,  como  as  conferencias  de  produción,  non  mudou  durante  todo  o  proceso
revolucionario de edificación do comunismo na Unión Soviética. Unha vez rematado o período do
comunismo  de  guerra,  prolongouse  durante  a  Nova  Política  Económica  (NEP)  e  durante  a
industrialización,  sendo nesta  última  etapa  erixida  esta  división  do  traballo  como organización
natural do traballo durante o socialismo. Deriva determinada, entre outros factores, polo poder que
nesa época atesouraba xa a burguesía burocrática.

En canto ao funcionamento do sistema da ditadura do proletariado, a incorporación para as
xestións  administrativas  dos  burócratas  do  Estado  tsarista  tamén  tivo  unha  grande  e  elevada
importancia para o futuro da revolución. Este feito supuña que desde un principio as tarefas que
tiñan que ir sendo realizadas polas propias masas obreiras no exercicio do seu poder revolucionario
de clase foran apropiadas por unha capa social allea ás propias masas. Por mor disto arrastráronse
toda unha serie de consecuencias prexudiciais para o futuro da revolución: desde o mantemento e
pervivencia da división do traballo no ámbito da realización do poder político até a consideración
do Estado como un instrumento paternalista superior ás masas, que só constituirían un elemento
pasivo, recibindo ordes provenientes duns estamentos escindidos  e estraños ás mesmas.

A consecuencia directa foi a paralización do ímpeto revolucionario do que nos primeiros
anos da Revolución bolxevique deron amplas mostras o proletariado e determinados sectores do
campesiñado. O proceso de construción do comunismo quedaba así reducido a ser realizado desde o
aparato dirixente do Partido e do Estado sen involucración activa do proletariado e do campesiñado
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na realización das transformacións sociais pertinentes para a edificación da sociedade sen clases.
Desde logo, nesta cuestión non xoga un papel transcendental o recurso aos especialistas burgueses
que se fai en todos os eidos, senón que a desviación estatalista e a teoría das forzas produtivas,
ambas  mutuamente  relacionadas  e  presentes  no  paradigma ideolóxico  bolxevique,  constitúen  o
factor esencial  na paralización do movemento de masas revolucionario na Rusia soviética e na
dexeneración  do  funcionamento  dos  organismos  de  poder  político  do  proletariado  e  do
campesiñado. Como os cambios revolucionarios eran considerados consecuencia de leis e decretos
elaborados polo Estado soviético, a maioría dos dirixentes do PCR(b) non concibían como un grave
impedimento para a pervivencia da revolución o feito de que a mobilización e a revolucionarización
das amplas masas fose decaendo considerabelmente en favor das medidas tomadas por arriba, tendo
as primeiras unha posición subordinada e pasiva nos cambios que se producían. Levouse a cabo,
deste modo, a ruptura da imprescindíbel fusión vangarda-masas, a cal é manifestación da unidade
dialéctica que constitúe o movemento revolucionario do proletariado cara o comunismo.

Nesta  cuestión  tamén  ten  unha  importancia  considerable  o  modo  de  realización  da
Revolución  de  Outubro.  O  feito  de  que  a  vía  de  construción  do  poder  político  fose  unha
insurrección e non un proceso prolongado de creación e constitución do novo poder político da
clase obreira (Guerra Popular) levou a que as masas non estivesen involucradas de modo directo no
exercicio do poder revolucionario. Certo é que antes da insurrección de Outubro hai unha breve
experiencia de participación do proletariado nos soviets, mais a súa limitación, non tanto temporal,
senón funcional, fixo que os obreiros non tivesen a experiencia necesaria para a xestión da súa
ditadura. Polo tanto, o novo Estado soviético non podía facer outra cousa que recorrer a integrar no
seu seo a sectores do vello Estado burgués-tsarista.

Nos seus últimos anos de vida, Lenin tivo en conta estes feitos concretos no ámbito político
e fixo manifestacións teóricas ao respecto, sendo moi crítico co aparato estatal soviético da época.
Incluso chegou a falar da necesidade da destrución do aparato administrativo e da transferencia do
poder aos soviets... en 1920! É dicir, o revolucionario ruso era consciente de que os órganos de
poder político da clase obreira non eran máis que un aparato formal, mentres que o poder efectivo
se exercía desde a alta administración do Estado, e non polas masas. Aínda así, tampouco é casual
que  Lenin  advirta  os  problemas  no  ámbito  político  e  non  no  económico,  como  teremos
oportunidade de falar máis adiante.

Mais, a pesares das observacións do líder bolxevique, todas estas medidas e situacións, tanto
no eido político como no económico, non farían máis que prolongarse e profundarse durante todos
os anos 20. Seguirían manténdose independentemente da fase na que se encontrase a construción do
comunismo na Unión Soviética (comunismo de guerra, NEP, industrialización-colectivización, etc.).
Aínda que se produciron algúns cambios formais como a substitución dos especialistas de orixe
burguesa por outros de orixe proletaria, a posición destes (dos «especialistas», dos traballadores
intelectuais)  no sistema económico e  político non variou,  reproducindo as  relacións  e  prácticas
burguesas que ían facendo xurdir á nova burguesía burocrática e que esta acadase progresivamente
máis cotas de poder.

A inflexión dos anos 30

Toda esta serie de contradicións acumuladas durante os primeiros anos da revolución estalaría na
década dos anos 30. Coa industrialización, a aplicación dos plans quinquenais e a colectivización do
campo dábase por construída a «base material» do socialismo desde os aparatos ideolóxico-políticos
dirixentes  do  bolxevismo.  A propiedade  privada  individual  sobre  os  medios  de  produción  era
historia xa na Unión Soviética. O estatalismo a partir deste momento presentábase na forma da tese
que facía o seguinte siloxismo: o Estado pertence a clase obreira, os medios de produción están en
poder do Estado, por conseguinte, estes últimos son de propiedade de toda a sociedade. Siloxismo
formalista  que  obviaba  a  existencia  de  contradicións  entre  todos  estes  elementos  amputando  a
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dialéctica e enlazando co materialismo vulgar que seguía a ocupar a base filosófica do marxismo
existente durante o Ciclo de Outubro. A división do traballo queda santificada no sistema socialista
e,  con ela,  a  reprodución  continua  da  nova burguesía.  O mesmo sucedía  coa  separación  entre
aparato estatal e masas obreiras, abrindo o camiño a que estas seguisen a corrente marcada polos
dirixentes políticos, aínda que esta estivese encabezada pola bandeira negra da reacción e non pola
bandeira vermella da revolución, como ocorrería unhas décadas despois.

A mediados dos anos 30 considerase desde o bolxevismo que as clases sociais antagónicas
xa non existían, tan só clases amigas formadas polos obreiros, o campesiñado e a intelectualidade.
Coa constitución de 1936 quedaba sancionado mediante a lei. Só quedaban restos, residuos, das
antigas  clases  explotadoras,  que  co  apoio  do  imperialismo  estranxeiro  estaban  ao  axexo  para
infiltrarse no Partido e no Estado e acabar co socialismo. A loita de clases facíase máis violenta por
esta razón, a pesar de que as clases inimigas xa non existiran na Unión Soviética. A xustificación
teórica para as purgas estaba dada. 

Esta  era  a  concepción sobre as clases na URSS post-colectivización. Porén,  a  burguesía
estaba dentro do Partido e do Estado. E non formada por infiltrados, senón por cadros políticos e
administrativos considerados membros de pleno dereito do sistema socio-económico socialista e
imprescindíbeis para o seu avance no desenvolvemento económico que permitise a  chegada da
sociedade  comunista.  Cadros  que  coa  industrialización  e  a  realización  dos  plans  quinquenais
aumentaron aínda máis o poder do que xa viñan gozando desde os inicios da revolución. É nesta
época cando Stalin elabora a seguinte consigna: «É necesario comprender que nas condición actuais
do noso país “os cadros decídeno todo”». En tal contexto, a burguesía burocrática xa encontraba
poucos impedimentos para o seu desenvolvemento e control do proceso soviético.

Considerábase que a única posibilidade de restauración do capitalismo a nivel interno na
Unión Soviética viña da existencia de pequena propiedade individual sobre os medios de produción.
Cando  esta  última  desaparecese,  deixando  paso  a  propiedade  colectiva  e  estatal,  o  perigo
consideraríase desaparecido. A única ameaza sería  tan só a  nivel externo:  a posibilidade dunha
agresión imperialista. No sector estatal da propiedade e na pervivencia da división social do traballo
non se contempla por parte do bolxevismo ningún perigo de restauración capitalista. A existencia de
clases sociais antagónicas tamén é concibida só como posíbel en tanto en canto existe propiedade
privada xurídica. Cando o capital privado é abolido, tamén o fan con el as clases sociais inimigas. A
resolución formalista e anti-dialéctica da existencia das clases sociais antagónicas e da posibilidade
de restauración do antigo sistema económico e social deixou as portas abertas para a toma do poder
político  por  parte  da  burguesía  de  novo  tipo,  xurdida  durante  o  proceso  de  edificación  do
comunismo.

As  grandes  purgas10, que  teñen  lugar  neste  contexto,  lévanse  por  diante  tanto  a
contrarrevolucionarios  como  a  revolucionarios,  tanto  a  membros  da  nova  burguesía  como  das
masas, e agochan tras de si unha violenta loita de clases entre fraccións da burguesía burocrática e
destas contra sectores das masas populares que podían prexudicarlles no mantemento do seu poder.
No  plano  teórico,  a  xustificación  encóntrase  na  tese  da  agudización  da  loita  de  clases  que
mencionamos antes, vixente entre 1936 e 1939, que estabelecía que a pesares da inexistencia da
clase burguesa na Unión Soviética, os restos das antigas clases explotadoras, co apoio das potencias
imperialistas, incrementaban a súa actividade hostil ao poder soviético. Nesta tese producíase unha
inversión da dialéctica. Se a dialéctica nos ensina que as contradicións externas só se manifestan a
través  das  contradicións  internas,  no  paradigma  teórico  bolxevique  desta  época  eran  as
contradicións internas (actividade inimiga dos residuos das antigas clases explotadoras) as que se
manifestaban  a  través  das  externas  (contradición  co  imperialismo).  Esta  última  pasaba  a  ser  a
contradición principal  desde o momento no que se consideran eliminadas  as fontes que podían

10 Alimentadas por determinadas accións terroristas que teñen lugar nos anos previos ao seu desencadeamento,
como o asasinato do membro do Comité Central Serguei Kirov, e que serven de xustificación para o inicio da
represión en masa.
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permitir  a restauración capitalista  desde o interior (fontes que,  no paradigma economicista,  son
unicamente as formas xurídicas de propiedade individual sobre os medios de produción). No plano
internacional, esta incompresión da dialéctica, supuxo a subordinación do movemento comunista, a
través da III Internacional, aos intereses estatais da revolución soviética, sacrificando as posíbeis
revolucións democráticas ou proletarias no resto do mundo pola busca de probábeis aliados, entre as
potencias  imperialistas  democrático-burguesas,  fronte  ao  bloque  imperialista  do  Pacto
Antikomintern.

A mesma incomprensión da dialéctica, que se pode cualificar a nivel xeral como o gran
déficit do marxismo do Ciclo de Outubro, aparece na concepción sobre a reprodución da loita de
clases no seo do Partido Comunista. Como, segundo as premisas bolxeviques, a loita de clases na
sociedade  ten  como  orixe  a  confrontación  cos  países  imperialistas,  as  loitas  no  Partido  só  se
entenden como froito da infiltración de elementos que actúan ao servizo do imperialismo. A partir
daquí  elabórase  a  tese  do  partido  monolítico,  que  xa  se  comezara  a  esbozar  con  ocasión  da
colectivización e a loita contra a oposición de dereitas, e, como antecedente primeiro, encontráse na
intepretación realizada do X Congreso bolxevique de 1921. Esta desenvólvese como síntoma da
debilidade do Partido ao lanzar a revolución agraria por arriba, e oponse a ver a contradición e a
máxima dialéctica de «un divídese en dous» en todos os elementos da realidade. O propio marxismo
non  é  unha  excepción:  o  seu  corpo  vivo  contén,  no  seu  interior,  a  liña  revolucionaria  e  o
revisionismo, dando lugar esta contradición á loita de dúas liñas. En base a ditas desviacións da
dialéctica revolucionaria, as discrepancias e as controversias ideolóxicas foron resoltas por medios
represivos, como aconteceu durante as purgas, nas cales foron executados numerosos membros do
Partido. A consecuencia directa foi que os revisionistas agocharon as súas posicións oportunistas,
imposibilitando a loita ideolóxica a nivel público e, con ela, a participación e involucración das
masas  nas  mesmas.  Todo  isto  levaría  á  súa  incapacitación  para  discernir  entre  as  posicións
revolucionarias e as reaccionarias, deixándoas por tanto indefensas fronte á ideoloxía revisionista.

Coa industrialización tamén se desenvolve o stakhanovismo, que foi a consecuencia directa
de  pór  o aumento da produtividade  como motor  do desenvolvemento  social  até  o  comunismo,
desprazando a loita de clases e a necesaria transformación das relacións de produción e do conxunto
das prácticas sociais existentes. Este movemento, fomentado con grande ímpeto desde a vangarda
bolxevique, conlevaba á división clara de funcións no sistema produtivo, mantendo aos obreiros
manuais na súa posición subordinada e fomentando a competencia e non a colaboración entre os
mesmos,  buscando o  resultado directo  no  aumento  do  beneficio  das  unidades  produtivas.  Esta
competencia  entre  os  propios  obreiros  tiña  como  resultado  a  posta  en  práctica  de  incentivos
materiais e o aumento da diferenciación salarial, sentando as bases para o xurdimento dunha capa
privilexiada  entre  o  proletariado,  a  semellanza  do  que  ocorre  nos  países  imperialistas  coa
aristocracia  obreira:  unha  capa  que  constituía  unha  base  social  na  cal  se  apoiou  a  burguesía
burocrática.  As  consecuencias  deste  método  de  traballo  eran  nefastas  para  o  obxectivo  da
revolucionarización  das  prácticas  sociais  e  da  eliminación  da  división  do  traballo,  xa  que,
precisamente, ían na dirección contraria, na do mantemento da situación existente nas relacións de
produción.  A superación  da  contradición  entre  traballo  intelectual  e  manual  era  vista  como
consecuencia da instrución cultural e técnica da clase obreira, mais deixando intacta a organización
do traballo existente coa diferenciación de funcións no proceso produtivo, é dicir, sen participación
dos traballadores manuais no traballo intelectual e sen participación dos cadros no traballo manual.
Así,  no  marco  da  teoría  das  forzas  produtivas,  o  stakhanovismo  era  concibido  polos  líderes
comunistas como un avance cara o comunismo polo feito de aumentar a produtividade, posición
que queda reflectida nestas palabras de Stalin:

«Non  está  claro  que  os  stakhanovistas  son  uns  innovadores  na  nosa  industria,  que  o
movemento stakhanovista representa o futuro da nosa industria,  que contén o xerme do
futuro desenvolvemento cultural e técnico da clase obreira, que abre ante nós a única vía
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que  pode  permitirnos  realizar  os  índices  máis  elevados  da  produtividade  do  traballo,
índices necesarios para pasar do socialismo ao comunismo e suprimir a contradición entre
traballo manual e intelectual?»11

No mesmo discurso Stalin chega a dicir que o capitalismo venceu ao feudalismo porque aumentou a
produción e que o socialismo está destinado a facer o mesmo respecto do capitalismo pola mesma
razón: 

«Por  que  pode  e  debe  vencer,  por  que  vencerá  o  socialismo  ao  sistema  económico
capitalista de todos xeitos? Porque pode crear rendementos máis altos no traballo, porque
pode crear unha produtividade do traballo máis elevada que o sistema capitalista. Porque
lle pode entregar a sociedade máis produtos, e porque pode facela máis rica que o sistema
económico capitalista.»

Como se pode comprobar nos anos 30 a tese das forzas produtivas xa dominaba por completo o
corpus teórico-ideolóxico do bolxevismo de forma aberta. A desviación, que nun principio aparecía
no seo do bolxevismo de xeito secundario, foi desenvolvéndose durante os anos de construción do
comunismo na  Unión  Soviética  até  que,  unha  vez  creada  a  ''base  material''  do  socialismo coa
industrialización e a colectivización, se pon en primeiro plano e absorbe toda a ideoloxía e política
soviética no obxectivo do desenvolvemento técnico e do progreso económico que poida dirixir o
proceso cara o comunismo. Pero todo isto constitúe unha concepción errónea do desenvolvemento
histórico das sociedades e dos modos de produción que rompe co materialismo dialéctico e  co
materialismo  histórico,  substituíndo  a  loita  de  clases  como  motor  da  historia  polo  progreso
científico e técnico. Finalmente, levará ao proceso revolucionario socialista á derrota e ao marxismo
ao estado de prostración no que leva naufragando desde hai décadas.

Por outra banda, a «revolución por arriba», que xa mencionamos anteriormente, levou no
terreo da colectivización agraria á ruptura da alianza obreiro-campesiña12. Certamente a influencia
dos bolxeviques entre o campesiñado do antigo Imperio ruso, e logo da Unión Soviética, sempre foi
residual.  O  Partido  Bolxevique  era  un  partido  esencialmente  urbano  que  actuaba  nos  centros
industriais e a súa base social estaba constituída de forma moi maioritaria polo proletariado fabril.
Esta  escasa  implantación  entre  o  sector  social  que  constituía  a  maioría  da  poboación soviética
carrexaba problemas graves para a edificación do comunismo. Tras o comunismo de guerra foi
necesaria a NEP como un medio para forxar unha alianza que supuña certas concesións cara o
campesiñado co obxectivo de gañar a súa adhesión á ditadura do proletariado. Pero estas concesións
motivaron que as diferenzas de clase no campo aumentasen, situando á burguesía rural (kulaks)
nunha posición privilexiada, desde a cal, exercían unha grande influencia entre o resto de sectores
que conformaban o campesiñado, os campesiños medios e pobres. Eran os kulaks, os encargados de
subministrarlle  os  aparellos  para  o  traballo  agrícola  aos  sectores  antes  mencionados,  como
consecuencia do desdén desde os organismos dirixentes soviéticos por toda a produción que non
fose a relativa á industria pesada, e tamén os que os contrataban en determinadas épocas como
traballadores asalariados ao seu servizo. Isto provocou que no momento no que o PC(b) da inicio á
Gran Viraxe, os kulaks conten, no enfrontamento civil que ten lugar no campo, coa colaboración e
apoio dalgúns reducidos  sectores  do campesiñado pobre,  pero sobre todo conten co respaldo e
participación directa do campesiñado medio. 

11 Discurso pronunciado na primeira conferencia dos stakhanovistas na URSS.

12 Na Historia do Partido Comunista (bolxevique) da URSS dise ao respecto da colectivización:

«O trazo peculiar desta revolución consistía en que se operou desde arriba, por iniciativa do poder do
Estado, coa axuda directa desde abaixo, por parte da masa de millóns de campesiños que loitaban
contra o seu asoballamento polos kulaks e a favor dunha vida kolkhosiana libre.»
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A finais dos anos 20 prodúcese un desabastecemento de produtos agrícolas nas cidades. Fronte a
esta situación o Partido Bolxevique ordena a requisa no campo destes produtos enviando a obreiros
de choque, o cal desata confrontacións violentas contra o campesiñado rico e medio. A resposta a
este fenómeno, desde o poder soviético, é lanzar a realización da colectivización forzosa por arriba.
Certamente entre o campesiñado pobre a colectivización realizouse de forma voluntaria, mais entre
o campesiñado rico e  medio,  sendo este  último o compoñente maioritario  na Unión Soviética,
empregouse a violencia e a coacción para acadar a súa integración nas granxas colectivas. Como
resposta unha parte importante do campesiñado iniciou un enfrontamento armado, producíndose
levantamentos contra o Estado soviético e dando lugar a unha situación de guerra civil no campo. 

Como non podía ser doutro xeito, esta situación supuxo que a alianza entre a clase obreira e
o  campesiñado,  que  daba  sustento  á  formación  social  soviética,  quedase  rota.  Tras  o  final  da
deskulakización e da colectivización, tendo en conta esa situación de desconfianza e hostilidade dos
sectores agrícolas da sociedade, desde os organismos dirixentes considerouse necesario dar pasos
ou concesións respecto do campesiñado para volver a gañarse a súa confianza no poder central.
Dado que os bolxeviques sempre tiveran escasa influencia entre os campesiños (xunto co feito de
que  a  revolucionarización  ideolóxica  das  masas  pronto  foi  deixada  de  lado  na  experiencia  da
construción da sociedade sen clases na Unión Soviética) o campesiñado continuaba albergando e
sostendo antigas ideas reaccionarias de orixe feudal-burgués. Polo tanto, as medidas conciliadoras
procedentes  do  poder  soviético,  e  tomadas  neste  contexto  dos  anos  30,  cando  o  influxo
revolucionario xa da síntomas dun retroceso grave, e que coinciden exactamente co período no que
remata  a  transformación agraria,  consisten  na  revisión  e  eliminación das  decisións  tomadas no
relativo á cuestión da familia. Deste xeito inténtase preservar a opresiva institución familiar, que
seguía  tendo  unha  alta  consideración  na  ideoloxía  patriarcal  campesiña,  dándolle  un  verniz
"socialista". Estas concesións á ideoloxía semi-feudal que pervivía no inmenso campo da Unión
Soviética  consistirán  na  prohibición  do  aborto,  na  criminalización  da  homosexualidade  e  na
complicación para a realización do divorcio. Posteriormente, co inicio da invasión da Alemaña nazi
e da chamada Gran Guerra Patria, o poder soviético aliaríase, dando un paso máis no camiño do
mantemento  das  concepcións  ideolóxicas  reaccionarias,  coa  Igrexa  Ortodoxa,  que  continuaba a
exercer grande influencia entre a sociedade campesiña, para gañarse as masas agrícolas no combate
contra o inimigo imperialista.

Outro efecto do quebranto da alianza entre o proletariado e o campesiñado foi a aparición,
entre a poboación agrícola das nacións soviéticas non rusas, dun sentimento de rexeitamento cara a
Unión Soviética, que era vista agora como un Estado que ía contra os seus intereses, co conseguinte
rexurdimento do nacionalismo nas mesmas13. A resposta desde os altos aparatos do Estado non se
fixo agardar e consistiu en relanzar o nacionalismo gran ruso. Así, nos anos 30 asístese a unha
importante viraxe respecto das políticas no eido da cuestión nacional que se viñan levando a cabo
no país soviético desde a súa fundación. Se tras a súa creación se oficializaron e promoveron as
linguas e culturas nacionais non rusas, a mediados desta década comázase a primar a lingua rusa
sobre as demais e a glorificar aos grandes personaxes e acontecementos da historia nacional rusa,
situando a esta última como centro nacional de toda a Unión Soviética. O socialchauvinismo ruso
quedaba neste período asentado na formación social soviética.

Desta forma a paralización do proceso revolucionario alcanzaba xa todos os ámbitos da

13 Dos territorios nacionais máis afectados pola colectivización forzosa foron Ucraína e as nacións caucásicas. Os
movementos nacionalistas que se desenvolven nesta época nestas nacións acabarían en moitos casos, poucos anos
despois, apoiando ás tropas nazis invasoras durante a Operación Barbarosa. Causando así unha retroalimentación
entre o nacionalismo ruso e os nacionalismos periféricos durante a II Guerra Mundial. Se nos retrotraemos ás
determinacións causais, a deportación de nacionalidades neste conflito bélico, por tanto, ten a súa orixe na ruptura
da alianza entre o proletariado e o campesiñado como base da formación social soviética, coa colectivización da
década dos 30.
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realidade social. Ningún aspecto quedaba fora desta situación. Tamén a contradición existente entre
campo e cidade, sobre a cal se pronunciaron Marx e Engels poñendo o acento na necesidade da súa
superación, foi esquecida completamente polos bolxeviques. Non só non se puxeron en práctica
medidas para acabar con ella, senón que a primacía dada ao desenvolvemento da técnica, das forzas
produtivas e da industria, fixo que se aumentase o tamaño das grandes cidades, incrementando a
separación destas respecto das zonas rurais circundantes14. Neste paradigma ideolóxico, as cidades
eran os centros da técnica e da industria moderna e, polo tanto, correspondíalles ter unha posición
predominante na organización do país socialista. O bolxevismo xa non procuraba, pois, levar a cabo
unha  organización  racional  do  territorio  na  que  se  fusionase  a  industria  coa  agricultura,  que
permitiría a unidade real entre o proletariado e o campesiñado. Isto afianzaría a súa alianza e a súa
futura fusión, así como sentaría as bases da eliminación da división existente entre ambos os dous
espazos territoriais, entre campo e cidade.

Como colofón a esta situación de estancamento (e por tanto de retroceso) da revolución
socialista, conságrase a mediados desta década a escisión entre aparato estatal e masas. Coa nova
constitución de 1936, que ten como finalidade para os bolxeviques plasmar o que eles denominan a
«construción  da  base  material  do  socialismo»,  elimínase  o  sistema  de  eleccións  baseado  na
representación indirecta e no voto público en asemblea no sistema de soviets, substituíndoos polo
voto directo e secreto a cada órgano concreto dos soviets. Esta reforma electoral ía nun sentido de
transformación democrático-burguesa do Estado rachando cos principios de organización estatal
fundamentados por Marx, Engels e Lenin en base ao exemplo da Comuna de París  que estivo
vixente  no  sistema  soviético  até  esta  reforma  constitucional.  Os  fundadores  da  cosmovisión
comunista, estabeleceron un sistema de organización do Estado-comuna baseado na representación
indirecta, desde os órganos de base até os órganos superiores do poder proletario, e no voto público,
a man alzada, nas asembleas de masas. O primeiro factor impide a formación de capas de políticos
profesionais que poidan allear o poder das masas ao non estar en contacto con elas desde os seus
órganos de base; e o segundo, o voto público, facilita que as diferenzas e diverxencias se expoñan
de xeito público e non queden, polo tanto, no ámbito privado, imposibilitando así o debate e a
revolucionarización  ideolóxica  das  masas  no  camiño  da  súa  elevación.  Realmente  o  sistema
soviético facía xa moito tempo que non funcionaba correctamente,  posto que en boa medida a
burguesía burocrática controlaba os soviets mediante prácticas que violaban o funcionamento da
democracia proletaria, mais esta reforma, que parte da máis alta dirixencia soviética como intento
de solución desta realidade, diríxese cara aos principios da democracia burguesa, cara a democracia
representativa, e non cara a profundación da ditadura do proletariado.

Conxuntamente  a  esta  desviación  elabórase,  produto  do  fetichismo estatalista,  a  tese  do
reforzamento do Estado como medio para acabar co mesmo e posibilitar a creación da sociedade
comunista. Baixo a xustificación de que era necesario correxir ─corrección que non ía en sentido
revolucionario─ algunhas teses dos fundadores da cosmovisión comunista, rompíase abertamente
cos principios marxistas. Así, cando xa non existía teoricamente para os bolxeviques ninguén a quen
reprimir  na Unión Soviética,  o  aparato estatal  encargaríase de realizar  un «traballo  pacífico de
organización económica e de educación cultural». Igualmente se xustificaba a existencia de exército
e aparatos represivos dicindo que «ían dirixidos contra os inimigos exteriores»15. Estas institucións
revelaban claramente a separación existente entre as masas e o aparato estatal, cuxas funcións deben
ser asumidas pola clase obreira para acabar coa división do traballo, e non xustifican por si soas a
existencia dun corpo administrativo e militar escindido da sociedade até o comunismo (ou incluso
durante o mesmo, xa que Stalin abre a posibilidade da súa pervivencia no caso de existir un cerco

14 Esta situación quedou moi clara coa posta en marcha dos plans quinquenais, que supuxo a  derrota das teses
desurbanistas.  Neles,  o  desenvolvemento  e  a  construción  de  grandes  cidades  industriais  xogaba  un  factor
principal. Un exemplo é o proxecto levado a cabo na cidade de Magnitogorsk, deseñado por arquitectos burgueses
occidentais e tomando como modelo as cidades industriais dos países capitalistas.

15 Informe ante o XVIII Congreso do Partido acerca do labor do CC do PC(b) da URSS, Stalin.
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capitalista). A cuestión do pobo en armas como substituto do exército profesional e separada das
masas tamén foi esquecida e, durante a II Guerra Mundial, o Exército Vermello sería conducido
como un exército burgués.

Esta tese non comprendía o verdadeiro significado e esencia do aparato estatal durante o
socialismo. Este período histórico, como etapa de transición entre o capitalismo e o comunismo,
conxuga no seu interior elementos de ambos sistemas económicos e sociais, e conxúgaos a todos os
niveis: económico, ideolóxico e por suposto tamén político. Así, no Partido e no Estado da ditadura
proletaria segue reproducíndose a loita de clases entre o proletariado, que agora ocupa a posición de
clase dominante, e a burguesía, que xorde neste proceso froito da existencia da división do traballo
e  do  traballo  asalariado.  O  Estado  continúa  sendo  un  campo  de  batalla  entre  dúas  clases
antagónicas, segue existindo unha confrontación de poderes políticos antagonistas. Isto era algo que
os bolxeviques, por mor das limitacións ideolóxicas da época, non puideron comprender, e deste
xeito consideraban ao Estado como un fortaleza proletaria que podía cumprir o papel principal na
transformación social, libre do control dunha burguesía que puidese reverter o proceso. Pero a única
clase  social  á  que  beneficiaba  obxectivamente  a  teoría  do  reforzamento  do  Estado era  a  nova
burguesía, que cada vez ocupaba maiores posicións no seu interior.

O desenlace

A panorámica que nos ofrece a situación do proceso soviético durante os anos 30 móstranos unha
experiencia estancada, onde os avances revolucionarios xa chegaron ao seu punto máis alto e a
partir dese momento a situación non podía facer outra cousa que retroceder. Efectivamente, nesta
década xa se deran retrocesos  cara a  reacción moi importantes respecto dos  primeiros  anos da
ofensiva transformadora, como acabamos de mencionar. Nos anos seguintes o proceso continuaría o
camiño da  dexeneración.  A  Gran Guerra  Patria,  que  mantería  a  realidade  da  Unión Soviética
somerxida nela durante os primeiros anos da década seguinte, foi manexada ao modo burgués e
enfocada  como  un  enfrontamento  nacional,  con  continuas  referencias  á  historia  rusa  e  ao
nacionalismo dos grandes rusos para mobilizar ás masas no combate contra o exército nazi. No
canto de ser plantexada como un enfrontamento revolucionario entre clases sociais para mobilizar
ao proletariado e as masas populares, a vangarda bolxevique tivo que recorrer á ideoloxía burguesa,
ao nacionalismo e ás concepcións relixiosas presentes aínda nas masas. Isto é revelador do elevado
grao de parálise que o proceso padecía, o grao de inactividade e de inexistencia de transformación
ideolóxica das masas obreiras. Logo disto viría o reparto do mundo entre a URSS e as potencias
imperialistas na Conferencia de Ialta coa conseguinte renuncia á revolución nos países de Europa
occidental  onde  os  comunistas  lograran  levantar  un  movemento  revolucionario  de  masas  para
combater ao fascismo, nomeadamente Francia e Italia.

En dito contexto, á liña oportunista kruscheviana, representante dos intereses da burguesía
burocrática no seo da vangarda bolxevique, non lle resultou difícil tomar o control absoluto do
Partido  e  do  Estado  á  morte  de  Stalin.  A situación  creada  nos  anos  30  coa  desmobilización
ideolóxica e política das masas, coa ruptura da alianza entre obreiros e campesiños, coa división
entre a propia clase obreira ao xurdir unha capa privilexiada, co aumento de poder e dos ingresos
dos cadros administrativos da maquinaria estatal soviética e a versión economicista-estatalista do
marxismo que se difundía na Unión Soviética, permitiulles tomar o poder de forma incruenta, salvo
algúns incidentes illados sen maior repercusión para a empresa dos revisionistas.  Acabaron así,
completa e definitivamente, coa primeira gran experiencia revolucionaria de transformación social
do proletariado na historia da humanidade.

Se observamos de xeito agudo todas as teses ideolóxicas que Kruschev "elaborou" nos seus
anos ao fronte da URSS, veremos que non foron máis que a consecuencia de levar ao extremo, á súa
máxima  expresión,  as  concepcións  ideolóxico-teóricas  presentes  no  paradigma  bolxevique  na
década dos 30. Así, a tese do  Estado de todo o pobo enlaza coa concepción que entendía que as

16



clases antagónicas foran suprimidas tras a constitución do 36, a emulación pacífica, pola súa parte,
con todas as chamadas a superar aos países capitalistas avanzados feitas tras a industrialización16,
como  consecuencia  da  concepción  economicista-tecnicista  do  desenvolvemento  en  xeral  e,  en
concreto.  cara  o  comunismo,  e  por  último,  no  plano  xa  do  movemento  comunista  a  nivel
internacional, o  tránsito pacífico ao socialismo  parte da tese do Fronte Popular. Esta concibía a
posibilidade  de  formar  gobernos  en  Estados  burgueses  cambiando,  na  teoría.  o  carácter  das
revolucións  nos  países  europeos  desde  a  socialista  cara  a  democrática,  defendendo  o
estabelecemento de democracias populares, é dicir, caendo no reformismo e no gradualismo. Cabe
recordar que Stalin aprobou, pouco antes do seu falecemento, o camiño británico cara o socialismo
do PCGB, que defendía a construción dunha democracia popular no Reino Unido (un dos países
máis desenvolvidos en dita época no mundo e onde non cabía outra cousa que non fose a revolución
comunista), e por vía non revolucionaria.

16 «As tarefas do Partido no terreo da política interior son:

1. Seguir desenvolvendo o incremento da nosa industria, o aumento da produtividade do traballo, o
perfeccionamento  da  técnica  da  produción,  co fin  de  que,  despois  de superar  aos  principais  países
capitalistas no terreo da técnica da produción e no dos ritmos de crecemento da industria superémolos
tamén económicamente, durante os próximos 10 ou 15 anos». Ibídem.
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III. A revolución chinesa, novo impulso da Revolución Mundial

Influencia do marxismo soviético

No ano 49, tras máis de vinte anos de prolongada guerra revolucionaria, o Partido Comunista de
China  implantaba  o  Novo  Poder  democrático-revolucionario  en  toda  a  China  continental,
refuxiándose as forzas da reacción, agrupadas no Guomindang, na China insular (basicamente na
illa  de  Taiwán).  A revolución  chinesa  tivo  lugar  nun  país  onde  as  relacións  semifeudais  de
produción eran maioritarias no inmenso campo chinés, que agrupaba a case totalidade da poboación
do xigante asiático, e onde o país estaba sometido a relacións de dependencia respecto das grandes
potencias  imperialistas  occidentais.  Estas  últimas  repartíanse  o  territorio  chinés  en  areas  de
influencia, nas cales os membros das distintas fraccións da burguesía compradora xestionaban a
extracción de recursos e a man de obra para a gran burguesía monopolista internacional. A industria
era case inexistente e estaba concentrada nunhas poucas cidades costeiras (Shanghai, Cantón, etc.)
e, por conseguinte, o proletariado constituía un segmento absolutamente minoritario no conxunto da
sociedade chinesa. Esta situación obxectiva, sen ser determinante, condicionaría o desenvolvemento
da  experiencia  chinesa  cara  o  comunismo  (pois  é  factor  consciente  o  que  en  última  instancia
permite o avance ou retroceso dos procesos transformadores proletarios).

En tales circunstancias a revolución pendente na China nun primeiro momento só podía ter
carácter democrático-popular, recollendo a testemuña da revolución democrático-burguesa nunca
completada, isto é, unha alianza de clases sociais excluídas do poder político ─pequena burguesía
campesiña,  pequena  burguesía  urbana  e  mediana  burguesía  industrial-comercial  (burguesía
nacional)─ dirixidas  polo  proletariado  fronte  á  gran  burguesía  burocrático-compradora,  a  clase
terratenente e a burguesía imperialista. A gran diferenza entre a Rusia da revolución de Outubro e a
China da Guerra Popular Prolongada era o carácter semi-colonial desta última, fronte ao carácter
imperialista  da  primeira.  A esta  distinción  correspondíalle  un  carácter  distinto  das  revolucións
pendentes, sen esquecer que meses antes da revolución de Outubro tamén houbo unha revolución
burguesa  en  Rusia  que  permitiu  aos  bolxeviques  pasar  a  unha  nova  fase  revolucionara  tras  a
elaboración das Teses de Abril por parte de Lenin. No caso do país asiático tamén tivera lugar unha
revolución liberal no ano 1911, produto dese desprazamento do ciclo revolucionario burgués desde
o Occidente cara o Oriente,  que comeza coa primeira revolución democrático-burguesa rusa de
1905, mais que non foi quen de completar e asentar as transformación da burguesía revolucionaria.
Cando grandes  fraccións  da mediana burguesía  e  os extractos  superiores  da pequena burguesía
urbana  se  uniron  ─o  que  se  materializaría  a  nivel  político  tamén  na  Fronte  única  coa  Liga
Democrática,  co  Comité  revolucionario  do  Guomindang,  etc.─  ao  proceso  de  transformación
democrática e liberación nacional anti-imperialista quedou plasmada na práctica a concordancia
entre o carácter revolucionario do proceso de creación do Novo Poder popular na China e a análise
maoísta das clases e das relación sociais entre elas existentes na sociedade chinesa.

Acorde co carácter da revolución, despois do estabelecemento da República Popular abriuse
un  período  de  reestruturación  económica,  tras  decenios  de  enfrontamentos  bélicos,  para  o
desenvolvemento das atrasadas forzas produtivas do país coa colaboración dos elementos burgueses
non hostís á revolución, mantendo en consecuencia a existencia da propiedade privada sobre os
medios de produción e permitindo a creación de novas empresas. Previamente a gran burguesía,
tanto chinesa coma dos países imperialistas e os grandes propietarios agrarios, foran xa expropiados
─e  a  terra  repartida  entre  o  campesiñado  pobre  e  os  xornaleiros─.  Neste  período  de  Nova
Democracia  que  chega  até  o  ano  1953  China  atravesaba  unha  etapa  novidosa  nun  proceso
revolucionario pola que a URSS non pasara, aínda que as semellanzas coa NEP son importantes: en
ambas  se  permitiu  a  iniciativa  privada  empresarial  estabelecendo  o  proletariado  revolucionario
alianzas  con determinadas  fraccións da clase capitalista.  A influencia soviética,  por tanto,  neste
momento, aínda non exercía un gran papel sobre os comunistas chineses, xa que se encontraban
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nunha fase anterior de desenvolvemento do proceso cara o comunismo que as transcorridas pola
Unión Soviética e non podían reproducir en tal estadio o seu modelo socialista.

Á súa vez, había outro factor en liza que condicionaba as relacións soviético-chinesas nos
primeiros anos da República do pobo. Desde mediados dos anos 30 cando se asenta na dirección do
Partido Mao Zedong, e tamén a aplicación da liña militar da Guerra Popular, o PCCh constitúese na
excepción da estratexia común aplicada pola Internacional Comunista baseada no economicismo-
parlamentarismo-insurreccionalismo. Aínda que a nova estratexia non foi condenada desde o que
por aquel momento xa se consideraba a «base da Revolución Mundial» e, pola súa parte, o PCCh
tampouco  presentou  combate  no  terreo  ideolóxico  contra  a  estratexia  común,  isto  levou  a  un
arrefriamento das relacións entre os Partidos Comunistas de ambos países. Non en van o triunfo de
liña encabezada por Mao realízase en loita de dúas liñas fronte á liña sustentada polo grupo dos
Vinteoito  bolxeviques,  que  mantiñan  unha  relación  estable  coa  URSS  e  a  IC  e  pretendían
transplantar  mecanicamente  a  estratexia  insurreccional  aplicada no país  do Leste  europeo.  Esta
situación existente entre ambos Partidos só foi revertida, primeiro, coa timorata colaboración ─tras
comprobar a Unión Soviética que os EEUU non ían cumprir os acordos de Ialta respecto de Asia
oriental─ durante a última etapa da guerra civil revolucionaria contra o Guomindang, e finalmente,
coa guerra de Corea, onde os comunistas chineses asumiron todo o peso da aportación internacional
na loita  contra  a Corea capitalista  e as forzas do imperialismo internacional  encabezadas polos
Estados Unidos.

Emporiso, para o ano 1953, o proceso chinés entrou nunha nova fase, dando por rematadas
as  reformas  democráticas  do  primeiro  período  e  iniciando  as  «transformacións  socialistas».
Elaborouse o Primeiro Plan Quinquenal e deuse inicio a estatalización das empresas privadas e a
colectivización da agricultura. Os técnicos enviados pola URSS xogaron un papel de co-dirección
na elaboración da planificación económica, así como tamén tivo gran transcendencia a importación
de material procedente do mesmo país. O modelo empregado, como non podía ser doutro xeito
dado o estado da práctica social pretérita nesta cuestión, foi o da Unión Soviética. Agora o camiño
para importación en todos os ámbitos do marxismo soviético estaba aberto. 

É certo que neste período de eliminación da propiedade privada xurídica sobre os medios de
produción  existen  notables  diferenzas  entre  as  revolucións.  Vale  a  pena  mencionar  o  caso  da
colectivización, polas implicacións que para o proceso soviético tivo a metodoloxía empregada na
súa  realización.  En  cambio,  na  China  revolucionaria  aplicouse  dunha  forma menos  coactiva  e
violenta, non supondo neste país a ruptura da coalición entre a clase proletaria e a clase campesiña,
o cal tivo unha determinante importancia para as transformacións posteriores. A razón foi a previa
existencia de fusión entre o Partido chinés e as masas campesiñas desde o tempo da Guerra Popular.
Cousa que non acontecía co Partido Bolxevique, sendo a base social deste último o proletariado
industrial  urbano,  mentres  que  a  base  social  dos  comunistas  chineses  estaba  constituída  polo
campesiñado mediano, o pobre e o proletariado agrícola. 

Este feito, ao contrario do que postula o revisionismo preso do seu materialismo vulgar, non
implica que non fose o marxismo a guía da revolución chinesa en todas as súas etapas. O factor
determinante para o carácter da revolución non é a clase ou clases sociais que compoñan as masas
revolucionarias senón a cosmovisión e o programa que a guían. Se nos retrotraemos no tempo e
elaboramos unha analoxía coas revolución liberais, nestas tampouco foi a propia burguesía a súa
forza motriz,  basta  recordar  o  exemplo da Revolución francesa onde o campesiñado e a  sans-
culotterie compuñan os exércitos revolucionarios que se enfrontaron ao Antigo Réxime. Mais o
revisionismo  non  comprende  isto,  o  economicismo  que  os  apresa  ten  como  unha  concreta
manifestación das múltiples que crea, a concepción na cal o proletariado é convertido no portador
por si mesmo do "marxismo" ou da conciencia de clase para si. Outorgáselle á clase obreira unha
substancia revolucionaria de carácter esencialista. Mediante este fetichismo obreirista o que se pon
en  primeiro  lugar  é  o  factor  da  composición  social  do  movemento  (normalmente  confundindo
aristocracia obreira con clase obreira ou, como mínimo, sen operar ningún tipo de discernimento
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entre ambas clases antagónicas) e non a súa liña ideolóxica. Pero tal concepción está nas antípodas
do marxismo: para ser portador da ideoloxía de vangarda é indiferente a clase social á que pertenza
o individuo, o esencial é se actúa para transformar a sociedade cara o comunismo ou non, no cal,
precisamente, non consiste nin a teoría nin a práctica do revisionismo.

Volvendo  á  revolución  chinesa,  tras  esta  breve  reflexión,  nesta  etapa,  a  influencia  da
experiencia soviética, como diciamos, foi  xa determinante. Os comunistas chineses adoptaron o
mesmo esquema de transición ao comunismo de matriz bolxevique que dividía o proceso en tres
etapas:  transición  ao  socialismo,  socialismo  propiamente  dito (entendido  como  economía
estatalizada e colectivizada) e comunismo. Así as dúas etapas do modo de produción comunista
estabelecidas por Marx na Crítica ao programa de Gotha quedaban divididas en tres, sen dar maior
explicación. Isto deixaba, no corpus ideolóxico dos revolucionarios chineses, as portas abertas para
a ideoloxía burguesa, en forma de equiparación de economía estataliza con propiedade socializada.
Como veremos, así efectivamente sería, con algunha pequena ruptura de carácter parcial, ao longo
de todo o proceso.

Centrándonos xa máis propiamente na análise teórica que histórica,  temos que acudir  ás
propias obras dos marxistas do PCCh. Así, Mao, con ocasión da nova Constitución da RPCh de
1954, expuña as súas teses, que tamén eran as do conxunto do Partido, acerca do socialismo:

«Hoxe xa hai socialismo no noso país. A Constitución estipula a obrigatoriedade de levar a
cabo as transformacións socialistas e a industrialización do país. Aquí está a fidelidade aos
principios. Agora ben, aplicar o principio do socialismo significa implantar o socialismo da
noite  á  mañá,  a  escala  nacional  e  en  todos  os  terreos?  Isto  pode  parecer  moi
revolucionario, pero, como carece de flexibilidade, está condenado a caer na inoperancia, a
encontrar oposición e  a terminar en fracaso. Así,  débese permitir  que se faga de xeito
gradual o que non se pode realizar dun golpe. Vexamos o caso do capitalismo de Estado; o
que se propón é a súa implantación gradual. O capitalismo de Estado non se limita a unha
soa forma ─a da empresa mixta estatal-privada─, senón que ten diversas formas. Nótense
as palabras «gradual» e «diversas». Isto quere dicir que se implantará de xeito gradual o
capitalismo  de  Estado nas  súas  diversas  formas,  até  chegar  ao  sistema de  propiedade
socialista de todo o pobo.»17

Cando o dirixente revolucionario chinés se refire á existencia de socialismo en China nesa época
non se refire a outra cousa distinta que á existencia de propiedade estatal sobre certos medios de
produción. A continuación, vincula a existencia e a implementación progresiva do «capitalismo de
Estado» co feito de alcanzar finalmente a propiedade «socialista» global, é dicir, a estatalización de
todos os medios de produción. O que se comproba neste parágrafo é a mesma identificación entre
socialismo e propiedade estatal e, no mesmo sentido, idéntica redución do concepto de socialismo
ao ámbito económico que a existente no marxismo soviético. Non en vano, no mesmo discurso,
xusto antes de facer estas manifestación, caracterizando ao réxime político existente na China, di
Mao:

«A nosa non é unha democracia burguesa, senón unha democracia popular ou, dito doutro
xeito, é a ditadura democrática popular dirixida polo proletariado e baseada na alianza
obreiro-campesiña.»

Para Mao e o PCCh, o socialismo materialízase xa no ámbito económico, polo dito anteriormente: a
existencia de propiedade pública, independentemente de que o Estado aínda non fose, segundo as
súas propias palabras, unha ditadura do proletariado, senón unha democracia popular. O socialismo

17 Sobre o proxecto de Constitución da República Popular Chinesa.
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non é así toda a ampla e prolongada etapa de transición do capitalismo á sociedade emancipada,
cuxa  forma  política  correspóndese  coa  ditadura  revolucionaria  da  clase  obreira.  En  cambio,  o
socialismo queda reducido ao simple feito de que o Estado controle e teña a posesión legalmente
estabelecida  sobre  todas  ou  certas  unidades  de  produción  e  de  distribución.  As  concepcións
estatalistas inseridas no marxismo na súa época de popularización no movemento obreiro, por mor
da coexistencia con correntes socialistas pequenoburguesas, chega así até China e impregna á súa
vangarda revolucionaria, coa mediación previa do comunismo bolxevique. Este feito terá graves
consecuencias para a derrota da gran última experiencia de edificación comunista a nivel mundial,
como veremos posteriormente.

Con estes vimbios non é ningunha sorpresa que para o VIII Congreso do Partido Comunista
da China, celebrado en 1956, cando a fase de estatalización e colectivización económica se dá por
concluída18, aparezan as mesmas concepcións teórico-ideolóxicas que na Unión Soviética staliniana
dos anos 30. É dicir, coincidindo en ambos países coa creación da «base material» do socialismo.

No informe sobre a revisión dos estatutos do Partido no Congreso, presentado por Deng
Xiaoping,  afírmase o seguinte:

«Os  obreiros  e  os  empregados  non  son  máis  que  compoñentes  dunha  soa  clase,  e
unicamente a división do traballo estabelece unha diferenza entre eles no interior desa
clase,(...) hai un rápido cambio entre os intelectuais desde o punto de vista da súa orixe
familiar. (...)  Cada ano un gran número de campesiños e de estudantes convértensen en
obreiros;  un  gran  número  de  obreiros,  campesiños  e  dos  seus  fillos  convértensen  en
empregados  ou  intelectuais;  un  gran  número de  campesiños,  de  estudantes,  obreiros  e
empregados convértense en soldados do exército revolucionario;(..)»

A  similitude,  ou  incluso  a  completa  identidade,  co  postulado  polos  bolxeviques  tras  a
colectivización agraria no tocante ás clases socias presentes na formación social soviética, e acerca
da eliminación progresiva dos contornos existentes entre as mesmas, salta á luz a primeira vista19.
De igual maneira, a división social do traballo é observada como unha simple diferenza no interior
da clase obreira sen ter en conta as implicacións para a división en clases dunha sociedade na que
está presente a diferenciación entre dirixentes e dirixidos, entre traballo de mando e o de execución.

18 Ao igual  que acontecera na Unión Soviética,  na China os antigos propietarios das empresas privadas e  o
persoal  técnico foron integrados no sistema produtivo como traballadores intelectuais,  exercendo funcións de
mando e dirección no interior das unidades produtivas e recibindo remuneracións de cuantía elevada. Nisto, ao
igual  que  en  todas  as  cuestións  transcendentais,  tampouco  a  revolución  chinesa,  no  que  respecta  aos  seus
primeiros anos de desenvolvemento, mantivo grandes diferenzas coa revolución soviética.

19 No Informe sobre o proxecto da Constitución da URSS presentado por Stalin en 1936 afirma o xeorxiano no
relativo á orixe social da intelectualidade:

«Os  nosos  intelectuais  soviéticos  son  intelectuais  completamente  novos,  cuxas  raíces  todas  están
vinculadas coa clase obreira e co campesiñado. En primeiro lugar, cambiou a composición social dos
intelectuais. Os descendentes da nobreza e a burguesía constitúen unha pequena porcentaxe dos nosos
intelectuais  soviéticos.  O  80  ou  90%  dos  intelectuais  soviéticos  proceden  da  clase  obreira,  do
campesiñado e doutras capas traballadoras.»

E sobre  a  desaparición  da  diferenza  entre  as  que  se  consideraban  únicas  clases  sociais  existentes  na  Unión
Soviética:

«Estes son os cambios que se produciron no período que tratamos na estrutura de clases da sociedade
soviética. Que evidencian estes cambios? Evidencian, en primeiro lugar, que as líneas divisorias entre a
clase obreira e os campesiños, así como entre estas clases e os intelectuais, estánse borrando, e que está
desaparecendo o vello exclusivismo de clase. Isto significa que a distancia entre estes grupos sociais
acórtase cada vez máis.»
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Esta fronte é ignorado e queda aberto para a reprodución da clase burguesa na etapa de transición.
Continuando na reprodución por parte dos revolucionarios chineses das teses soviéticas da

etapa staliniana convén analizar o afirmado na Resolución do propio Congreso:

«A contradición entre o proletariado e a burguesía está resolta na China (...). A principal
contradición que se encontra no noso país é agora a contradición entre a demanda do pobo
de edificar un país industrial avanzado por unha parte, e o estado actual de país agrícola
atrasado,  por  outra  parte;  entre  a  necesidade  do  pobo  de  desenvolver  rapidamente  a
economía e a cultura, por unha parte, e a incapacidade actual da nosa economía e da nosa
cultura de satisfacer as necesidades do pobo, por outra parte. Nas condicións na que o
réxime  socialista  está  xa  estabelecido  no  noso  país,  a  verdadeira  natureza  desta
contradición é a contradición entre o réxime socialista avanzado e as forzas produtivas
atrasadas da sociedade.»

En primeiro lugar, coa eliminación da propiedade xurídica dos particulares sobre os medios  de
produción considérase por parte do PCCh eliminada a contradición existente entre a clase obreira e
a  clase  capitalista  no  interior  da  China.  No informe político  do Comité  Central  presentado no
Congreso exporase esta tese até as súas últimas consecuencias lóxicas sentenciando: «Actualmente,
a cuestión de saber quen triunfará na loita entre socialismo e capitalismo no noso país xa está
resolta.».  Outra  vez,  volvemos  a  atoparnos  coa  mesma  tese  de  matriz  soviética  ─exposta  por
primeira vez por Stalin na Carta a Ivanov─ da imposibilidade de restauración do capitalismo por
forzas  internas  como  consecuencia  da  inexistencia  de  propiedade  privada  individual  na  base
económica e de clases sociais antagónicas. E, en segundo lugar e coroando a adopción plena do
modelo  procesual  cara  o  comunismo de  orixe  bolxevique,  engádeselle  a  todo  a  este  receitario
mecanicista  a  necesidade  do  desenvolvemento  progresivo  das  forzas  produtivas  até  que  este
evolucionismo produtivista  e  anti-dialéctico  permita  dar  lugar  á  transición  até  a  sociedade  sen
clases. A teoría das forzas produtivas quedaba tamén sancionada polo Partido Comunista da China a
mediados dos anos 50.

Realmente, os comunistas chineses non tiñan a estas alturas grande marxe para a aplicación
dun modelo diferente de construción da sociedade non clasista. Por un lado, o Partido Comunista da
China  era  un  partido  conformado  ao  calor  da  Revolución  de  Outubro  e  baixo  o  paraugas  da
Internacional Comunista. En consecuencia, o  corpus marxista que recibiron e asimilaron os seus
integrantes  era  o  marxismo  da  Unión  Soviética,  con  todas  as  limitacións  propias  que  xa
mencionamos no anterior epígrafe. Este país socialista nos anos 50 continuaba xogando o seu papel
de guía para a práctica totalidade do Movemento Comunista Internacional gozando dun prestixio
indiscutido por case ninguén, polo que o seu proceso socialista irradiaba e penetraba en todos os
Partidos Comunistas do mundo. E polo outro, a única experiencia no ámbito da revolucionarización
da sociedade da que dispuñan os membros do PCCh para guiarse neste contexto non era outra que a
experiencia da URSS, transcorrida de 1917-1956. Con estes dous factores de carácter ideolóxico e
político,  limitando os marcos de actuación dos revolucionarios asiáticos, enténdese que no VIII
Congreso déranse de fronte contra o mesmo muro co que chocara o Partido Comunista (bolxevique)
vinte anos antes. 

Primeira ruptura co paradigma bolxevique: XX Congreso e Gran Salto Adiante

O  XX  Congreso  do  PCUS  marcou  a  saída  ao  exterior  da  profunda  crise  que  atravesaba  o
Movemento Comunista Internacional desde facía décadas. O secretario xeral do PCUS, Kruschev,
fixo nel unha denuncia, carente da máis mínima análise marxista, do papel desempeñado por Stalin
á  fronte  do  Partido  e  da  revolución  soviética,  que  colleu  por  sorpresa  a  todo  o  Movemento
Comunista Internacional sumíndoo nunha profunda conmoción. O que fora o líder ideolóxico do
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movemento revolucionario mundial durante tres decenios era agora atacado e defenestrado polo seu
sucesor no liderado do Partido e do Estado que cumprían a función de guía para os comunistas do
mundo. Ao mesmo tempo, no congreso, o Partido soviético enunciaba teses controvertidas para o
comunismo,  polo  seu  carácter  revisionista,  acerca  da  política  internacional  dos  Estados
revolucionarios  fronte  ao  imperialismo  e  sobre  a  posibilidade  do  tránsito  pacífico  cara  o
estabelecemento  do  socialismo  nos  países  capitalistas,  continuando  a  estela  comezada  pola
Internacional coa táctica das Frontes Populares.

No  mesmo  ano  ocorren  dúas  graves  crises  en  países  de  democracia  popular  do  Leste
europeo, Hungría e Polonia. En ambos Estados prodúcense revoltas populares das masas contra o
sistema político e social vixente neles20, evidenciando deste modo que estes sistemas sostíñanse
pola ocupación do seu territorio polo Exército Vermello na ofensiva contras os exércitos nazis e o
papel externo de xendarme desempeñado pola Unión Soviética. Ningunha  revolución proletaria
que mobilizara a todos os niveis as masas proletarias e populares destas nacións para construír o
novo sistema económico e  social  tivera lugar. O carácter  de  países  dependentes  da  URSS que
desempeñaban quedaba exposto ante o mundo.

Polo  tanto,  con  estes  sucesos,  no  ano  56  as  manifestacións  da  crise  que  arrastraba  o
movemento comunista facíanse evidentes. Até ese momento, polo menos en aparencia, todo parecía
seguir  o  seu  curso  correctamente.  A concepción  mecanicista  e  produtivista  de  construción  do
comunismo estábase cumprindo de forma estrita polos Partidos Comunistas que dispuñan do poder
político, avanzando no desenvolvemento das forzas produtivas, e a estratexia sindical-parlamentaria
que  se  remonta  á  II  Internacional,  tamén  se  estaba  cumprindo  polos  Partidos  Comunistas  que
actuaban en países capitalistas, con resultados "excelentes" en países como Francia e Italia. Mais os
acontecementos deste ano provocaron que as organizacións e os elementos máis avanzados no seo
do comunismo comezasen unha etapa de reflexión acerca das causas profundas que levaron a ese
estado. A aplicación do marxismo ao propio movemento comunista non se fixera perceptíbel para a
maioría  deles  até  ese  momento  de  manifestación  da  profunda  crise.  Agora,  cando  o  refluxo
revolucionario era xa netamente apreciábel, a necesidade do balance era perentoria. 

O Partido Comunista da China situouse no centro desas organizacións que comezaron a
realizar o balance da práctica e do paradigma ideolóxico que guiaron ao movemento comunista
durante anos. A ruptura non foi inmediata nin moito menos. De feito, o PCCh continuou sendo
preso do marxismo soviético durante toda a existencia do proceso revolucionario chinés,  o que
finalmente  desembocaría  na  súa  derrota.  Pero  o  XX Congreso  do  PCUS si  marca  o  inicio  da
superación  limitada  dalgunhas  destas  concepcións.  Nos  primeiros  anos  que  seguen  a  este
acontecemento  a  ruptura  que  se  produce  é  moi  superficial,  moi  leve.  No  corpus teórico  dos
comunistas  chineses  seguen  ocupando  os  seus  elementos  esenciais  as  concepcións  básicas  do
marxismo da época.  Como xa vimos,  o VIII Congreso,  que se produce neste  mesmo contexto,
reproduce  case  ao  pé  da  letra  as  posicións  dos  bolxeviques  desde  o  final  da  colectivización
soviética. Porén, progresivamente, as manifestacións máis dexeneradas van sendo abandonadas coa
mediación  do  balance  parcial,  o  que  permitirá  romper  co  modelo  de  construción  comunista
transplantado da Unión Soviética.  Esta  idea da necesidade  do balance da experiencia  soviética
queda exposta por Mao nunha conferencia do Partido a principios de 1957:

«Aínda ten validez aprender das cousas da Unión Soviética, pero cun criterio selectivo,
asimilando o avanzado e non o atrasado. A maneira de aprender o atrasado é non aprender.
Ao facernos conscientes do que hai de errado na Unión Soviética, estaremos a salvo de

20 A resposta chinesa a esas crises concretas no interior da súa sociedade foi o lanzamento da Campaña das 100
Flores. A finalidade era permitir o afloramento de todas as concepcións burguesas e reaccionarias que aniñaban
nas clases medias da poboación chinesa que no pasado se adheriran a revolución democrático-burguesa de novo
tipo.  A esta  campaña  seguiuna  a  Campaña Antidereitista  na  que  foron  reprimidos  e  purgados  os  individuos
abertamente contrarrevolucionarios.
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repetir os seus erros. É preciso aprender dela todo canto nos sexa útil.»21

Tal  e  como  concibe  Mao,  o  balance  da  teoría  e  da  práctica  precedente  ten  unha  importancia
transcendental para os marxistas. De feito, a historia do desenvolvemento do marxismo non é senón
a historia das análises das experiencias precedentes para extraer leccións para os procesos do futuro.
Marx e Engels fixeron balance das revolucións de 1848 e da Comuna de París, coas que obtiveron
conclusións que na actualidade son centrais na concepción proeltaria do mundo como a necesidade
da destrución do aparato estatal burgués e da ditadura proletaria. Lenin, pola súa parte, realizouno
da experiencia da II Internacional co que puido, non só elaborar a súa tese central do Partido de
Novo Tipo,  senón tamén ser  o  estratego da primeira  gran  revolución socialista.  Á súa vez,  os
comunistas chineses fixeron o respectivo balance do proceso de edificación comunista soviético que
permitiu rachar con ese modelo. Así, o balance é a mediación que permite o progreso e a depuración
de  elementos  limitados  no  seo   do  marxismo.  O  seu  obxectivo  non  é  a  erudición  teórica,  ao
contrario,  busca  construír  na  práctica  o  movemento  revolucionario  que  poida  transformar  a
realidade. Unha noción como esta continua sen ser comprendida pola totalidade do revisionismo,
ben sexa porque a negan de raíz ─desde o sector máis dereitista─ ou porque aceptándoa de palabra
négana nos  feitos  centrando a  súa  actividade  nunha práctica sindicalista  ─algo máis  propio  do
centrismo, e que comunga perfectamente cos fundamentos desta corrente oportunista─.

Centrándonos nas obras teóricas de Mao desta etapa, en xeral, manifestan de xeito claro esa
conxunción entre os elementos vellos que non rematan de morrer e os novos que non acaban de
asentarse. Exemplo disto son  Sobre as dez grandes relacións e  Sobre o tratamento correcto das
contradicións no seo do pobo. Nelas, o dirixente chinés, á vez que rompe con algunhas teses que
son consecuencia directa do economicismo inserido no marxismo, e que se defendían tanto desde a
URSS como na China da época e se afirman no Congreso partidario do 56, mantén intacta as
premisas centrais destas visións ideolóxicas. En Sobre as dez grandes relacións, Mao, por primeira
vez, tan só dous meses despois do XX Congreso, critica de forma pública o modelo de construción
comunista da URSS facendo fincapé nos desequilibrios provocados polas teses produtivistas que
defendían  a  industrialización  a  toda  costa  e  supuxeron  a  ruptura  entre  a  clase  obreira  e  o
campesiñado  do  país  soviético.  Á súa  vez,  observa  a  existencia  de  múltiples  contradicións  na
sociedade socialista chinesa: entre o aparato estatal e o proletariado, entre os diversos organismos
estatais, entre as nacionalidades, entre os desequilibrios territoriais, etc. Aínda que a crítica presente
neste discurso é velada, sinala xa un camiño distinto para a edificación do comunismo en China.
Pola súa parte en Sobre o tratamento correcto das contradicións no seo do pobo, que xa é posterior
ao VIII Congreso do PCCh, Mao racha co defendido neste congreso sobre a contradición entre
proletariado e a burguesía en China e a cuestión de quen vencerá. Así o explica Mao:

«A loita de clases non terminou. A loita de clases entre o proletariado e a burguesía, entre
as diferentes forzas  políticas e entre o proletariado e a burguesía no terreo ideolóxico,
aínda será  longa,  tortuosa e  a veces  incluso  moi  exacerbada.  O proletariado aspira  a
transformar o  universo  segundo a  súa concepción do mundo,  e  a  outro tanto  aspira  a
burguesía. A este respecto, aínda non foi solucionado realmente a cuestión de se será o
socialismo ou o capitalismo o que venza.(...)

Pasará un tempo bastante longo antes de que se resolva no noso país a cuestión de quen
vencerá a quen na loita ideolóxica entre o socialismo e o capitalismo. Isto débese a que a
influencia da burguesía e dos intelectuais provenientes da vella sociedade, a súa ideoloxía
de clase, subsistirá por longo tempo no noso país. Quen non o comprenda suficientemente
ou non o comprenda en absoluto, cometerá o máis grave dos erros e pasará por alto a

21 Discurso nunha Conferencia de secretarios de Comités provinciais,  municipais  e de rexión autónoma do
Partido.
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necesidade da loita ideolóxica.»

O revolucionario chinés recoñece a existencia de loita de clases entre o proletariado e a burguesía
no socialismo,  incluso despois  de eliminada a  propiedade privada xurídica sobre os medios de
produción. Isto constitúe un avance ideolóxico de grande importancia, supón quebrar coas teses
stalinianas e kruschhevianas sobre o período de transición, teses que tamén foran adoptadas polo
PCCh. Como consecuencia disto tamén defende que non está resolto o triunfo do socialismo22 sobre
o capitalismo nesta etapa transicional. Evidentemente se se recoñece que o conflito entre clases
antagónicas aínda está presente nunha sociedade determinada non se pode asegurar nin anticipar
que clase conseguirá imporse sobre a outra implementando o modo de produción que vai unido aos
seus intereses. Porén, rapidamente se observa a limitación da idea maoísta defendida neste extracto
da  obra  sobre  as  contradicións  no  seo  do  pobo:  a  loita  de  clases  queda  reducida  ao  ámbito
ideolóxico, desligándoa metafisicamente dos ámbitos económico e político. Esta separación, como
se dunha muralla chinesa se tratase, entre ámbitos da realidade social nos que se manifesta a loita
entre as clases sociais, que só pode partir dunha mala compresión da dialéctica, é unha mostra aínda
da presencia do vello na concepción de Mao destes anos. As distintas esferas nas que se manifesta
ou expresa a loita clasista están todas interrelacionadas entre si e non é posible a súa existencia
nunhas  delas  independentemente  das  demais.  Se  existe  loita  ideolóxica  entre  proletariado  e
burguesía só pode deberse, como así efectivamente é durante a ditadura proletaria en vía cara o
comunismo,  a  que  estas  clases  aínda están  presentes  no ámbito económico e  político.  E a  súa
convivencia  nestas  esferas  non  pode  ser  pacífica,  senón  que  a  contraposición  antagonista  de
intereses clasistas conleva á manifestación do conflito entre as mesmas nestes eidos da realidade
material. Por certo, esta visión da loita de clases durante ao socialismo foi a que defenderon, e na
que se quedaron estancados durante todo o seu proceso, os comunistas albaneses, mentres que como
trataremos neste traballo, posteriormente os comunistas chineses avanzaron na comprensión deste
fenómeno. O cal exemplifica o significado da experiencia hoxhista: unha experiencia e concepción
do  socialismo  a  medio  camiño  entre  a  soviética  ─para  a  cal  non  existía  loita  de  clases  no
socialismo─ e a chinesa ─para a cal a loita de clases existe no socialismo e maniféstase en todas as
esferas da realidade─.

Pero, a causa de que Mao sosteña esta visión encontrámola no mesmo texto, xusto antes do
extracto reproducido anteriormente. Di nel o dirixente comunista:

«En  China,  aínda  que  culminou  basicamente  a  transformación  socialista  no  tocante  a
propiedade e terminaron no fundamental as vastas e tempestuosas loitas clasistas de masas,
características dos períodos de revolución, subsisten remanentes das clases derrocadas: a
clase  terratenente  e  a  burguesía;  subsiste  a  burguesía,  e  a  transformación da pequena
burguesía acaba de comezar.»

O modelo  e  o  paradigma bolxevique  seguían  presentes  na  concepción  maoísta.  Os  medios  de
produción eran de propiedade social ao estar a súa posesión en mans do Estado ─o que se denomina
«transformación socialista da propiedade»─, polo que a burguesía como tal xa non existe ─cando
fala da mesma refírese aos antigos membros desta clase que desempeñaban tras a estatalización
traballo intelectual nas unidades de produción─ e, en consecuencia, non hai loita clasista nin na
base económica nin no aparato estatal. Só queda, para Mao, a súa influencia, froito da conservación
das  súas  ideas  do  pasado,  que  provocan que  no  único  ámbito  no  que  se  entende que se pode
manifestar o conflito é precisamente nese terreo, no ideolóxico. A visión maoísta nesta etapa aínda
está lonxe de comprender a existencia dunha nova burguesía burocrática xurdida no socialismo. A

22 O correcto sería falar de comunismo, pero nisto igualmente se observa aínda a influencia da concepción do
socialismo como un sistema económico e social  propio e  non como período de loita  entre  os dous sistemas
verdadeiramente antagónicos: capitalismo e comunismo.
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única existencia de burguesía que se concibe é a da vella burguesía expropiada que conserva a súa
concepción clasista do mundo e que se enfronta na loita de ideas á concepción proletaria do mundo,
ao marxismo. As limitacións do marxismo herdado polos comunistas chineses actúan neste período
impedindo a comprensión cabal da loita de clases durante o período de transición ao comunismo.

Outra frase onde se observa a influencia do marxismo soviético,  e que contrasta co que
pouco tempo despois poría en práctica a revolución chinesa, é a mención que fai Mao acerca de que
na China xa remataron as «grandes loitas clasistas de masas». A revolución por arriba, gradualista e
ao xeito reformista que se implantou na Unión Soviética era aínda nese momento recoñecida por
Mao como a forma de desenvolvemento lóxica tras a estatalización e a colectivización dos medios
de  produción.  A teoría  das  forzas  produtivas  seguía  resistíndose  a  morrer  e  continuaba  dando
rabexadas aínda non de todo agonizantes nas concepcións maoístas.

Unha tese controvertida que aparece nesta mesma obra, en Sobre o tratamento correcto das
contradicións no seo do pobo, é a que sinala que as contradicións entre o proletariado e a burguesía
nacional son contradicións tamén no interior das masas populares na China maoísta dese período.
Con isto, en realidade, Mao fai referencia a existencia desa alianza, que tamén se realizou na Rusia
bolxevique, cunha fracción da burguesía para a edificación do socialismo ─empregando o propio
concepto limitado do que parte  este  paradigma de vía  cara o comunismo─ e que,  por  tanto,  a
contradición  entre  tal  fracción  burguesa integrada  no  aparato  estatal  socialista  e  o  proletariado
revolucionario non era a contradición principal do proceso23. Pero a cuestión central e de fondo que
encerra este feito é a propia categorización de contradicións no seo do pobo como contradicións non
antagónicas  e  de  contradicións  co  inimigo  como  contradicións  antagónicas,  que  substitúe  a
categorización  de  contradición  principal  e  contradicións  secundarias.  Toda  contradición  é
antagónica de por si, require da súa resolución mediante a superación, polo que non cabe falar da
existencia  de  contradicións  non  antagónicas.  Que  nunha  etapa  concreta  unha  contradición
determinada non sexa a principal, como era o caso da contradición entre proletariado e burguesía
nacional  nesa etapa,  non elimina  o antagonismo de  toda  contradición.  Simplemente  indica que
existe outra contradición que hai que superar primeiro (principal) antes de dar superación a esa
outra  contradición  (secundaria).  A  Revolución  Cultural  encargaríase  de  mostrar  que  esta
contradición tamén encerraba o antagonismo no seu interior.

No período subseguinte a elaboración destas obras Mao continuaría combatendo certas teses
e incluso criticando xa directamente as resolucións do VIII Congreso do Partido24. O resultado de
todas estas críticas teóricas sería a posta en marcha dun movemento práctico revolucionario sen
parangón nunha experiencia socialista até ese momento: o Gran Salto Adiante.

A novidade  que  presentaba  o  Gran  Salto  Adiante  co  modelo  tradicional  de  socialismo
aplicado, primeiro na Unión Soviética, e, despois, nos países do Leste europeo e na propia China até
ese momento, é o abandono da concepción evolucionista e gradualista das transformacións sociais.
O esquema de poder político do proletariado, ou máis exactamente, para o proletariado, unido ao
desenvolvemento  das  forzas  produtivas  elaborado  pola  II  Internacional  e  herdado  por  todo  o
movemento comunista sufría a súa primeira disidencia nun país revolucionario.  O GSA puña a
fronte do proceso a autotransformacións das masas e da súa conciencia mediante a mobilización

23 Na  fase  de  preparación  e  realización  da  estatalización  económica,  Mao  consideraba  a  contradición  coa
burguesía nacional como principal, máis tras rematada esta estatalización esa consideración mudou. Ao non ser xa
esta antiga burguesía propietaria dos medios de produción, senón persoal ténico-intelectual exercendo os seus
labores dentro do sistema produtivo público, a contradicción con esta fracción desaparecería, polo menos, até a
Revolución Cultural.

24 En Ser promotores da revolución:

«a contradición principal é a que existe entre o socialismo e o capitalismo, entre o colectivismo e o
individualismo, en resumo, a contradición entre o camiño socialista e o capitalista. A resolución do VIII
Congreso non mencionou este problema. Esa formulación é errada.» 
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continuada das mesmas para construír por si propias a nova sociedade. Recuperaba así a noción
marxiana de que a emancipación da clase obreira só poder ser obra da propia clase obreira. Deste
xeito  desbotaba  os  conceptos  da  revolución  por  arriba,  do  gradualismo  economicista,  e  en
definitiva,  da revolución feita por vía reformista.  Nesta última vía,  como vimos no epígrafe da
Unión  Soviética,  as  masas  eran  substituídas  por  unhas  elites  que  concibían  a  edificación  da
sociedade non clasista mediante cambios impostos por arriba, aos que masas se terían que adaptar, e
que  finalmente  levarían  a  transformación  da  súa  conciencia  como  efecto  prolongado  das
transformacións producidas previamente e introducidas sen a vontade das mesmas, desde fóra e sen
a súa participación. O xeito de adopción do materialismo filosófico polo continuadores de Marx e
Engels, na súa vertente vulgar e non dialéctica, mostraba así as súas consecuencias prexudiciais
para a revolucionarización do suxeito social. En cambio, o Gran Salto Adiante de 1958 recuperaba a
vía revolucionaria para a revolución social cara o comunismo, o que non é outra cousa que a posta
en  primeiro  plano  da  noción  tamén  elaborada  por  Marx  da  revolución  ininterrompida  ou
permanente. Neste senso o GSA conleva a recuperación das mellores tradicións do comunismo para
a súa aplicación na sociedade de transición, rachando co evolucionismo socialdemócrata.

A realización principal do Gran Salto Adiante foi a creación de miles de Comunas Populares
no campo a través da fusión das cooperativas existentes. Pero estas Comunas non eran a simple
unión de numerosas unidades produtivas agrícolas anteriores. O seu obxectivo era bastante máis
ambicioso:  constituían  órganos  de  poder  político,  económico  e  militar  ao  mesmo  tempo.  A
finalidade que buscaba a ala esquerda do PCCh con seu lanzamento era inmiscir ás masas populares
no exercicio do poder político, debilitar ao Estado central para enrolar ao campesiñado chino nas
tarefas de organización da súa propia vida. Era así,  deste modo, unha ofensiva frontal  contra a
separación entre  o órgano estatal  e  a  sociedade,  cousa que,  como sinalamos,  se  deu na Unión
Soviética e despois se reproduciu nas demais experiencias, consecuencia da existencia da división
social de traballo, da existencia de dirixentes e dirixidos nestas formacións sociais. 

As Comunas tiñan funcións no ámbito político, na organización e planificación económica,
na educación e no ámbito militar. O conxunto destas funcións e a súa organización comunalista
dirixíase contra a división do traballo existente na sociedade. Ao ser a propia comunidade a que
exercía  as  tarefas  educativas  (combinando  estudo  teórico  e  traballo)  e  militares,  estas  eran
subtraídas aos organismos burocráticos escindidos das masas, nas que estas últimas formaban só
unha  masa  de  integrantes  en  posición  pasiva  ─referímonos,  por  suposto,  ás  escolas,  ás
universidades  centrais  e  ao  exército  profesional─.  Neste  contexto  de  revolucionarización  e
transformación social a mesma poboación era quen organizaba e executaba, aínda que en forma
parcial,  estas  actividades,  impedindo  a  súa  manutención  nun  estado  de  prostración  fronte  á
iniciativa  única  dos  aparatos  estatais  que  frease  a  elevación  da  súa  conciencia  á  conciencia
comunista. No tocante ás amplas masas, desde o marxismo, sempre se defendeu que o factor que
permite a súa autotransformación é, nin máis nin menos, que a participación directa nos cambios
revolucionarios cun papel activo; isto é o que posibilita a asimilación da concepción proletaria do
mundo. Esta ensinanza pronto foi relegada na revolución rusa: a revolución das masas foi concibida
como simple acto ─toma do poder político─ e non como proceso ─autoeducación e transformación
cara a eliminación das clases e da división entre dirixentes e dirixidos─. En cambio, na revolución
chinesa sempre estivo máis presente na práctica revolucionarizadora a mobilización social, desde os
primeiros  anos,  con  campañas  que  tentaban  inmiscir  ás  masas  nos  cambios  revolucionarios
realizados, pero non é a até o Gran Salto que isto sofre unha elevación cualitativa na que a iniciativa
de masas incumbe todos os campos da realidade. En coherencia coa busca da apropiación polo pobo
das funcións acaparadas  polo Estado tamén se realiza unha descentralización do poder  desde a
administración central  cara as organizacións  comunais.  A diferenza da descentralización que ao
mesmo tempo se producía na Unión Soviética, e que algúns revisionistas tentan relacionar para
combater os aportes universais da revolución chinesa que chocan co seu marxismo vulgar, na China
esta non ía dirixida a outorgarlle maior poder aos directores e técnicos das unidades de produción,
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no seu  lugar, buscaba  outorgarlle  este  poder  ao  conxunto  das  masas  organizadas  en  Comunas,
podendo  participar  e  tomar  as  decisións  sobre  a  organización  do  traballo,  feito  de  grande
transcendencia para a superación da contradición dada entre os produtores directos e os medios de
produción, para a apropiación dos últimos polos traballadores manuais.

Outro factor no que o GSA sinala un cambio cos modelos predecesores é na loita contra a
división campo-cidade. A organización racional do espazo físico e a distribución territorial sostida
da poboación púxose nun primeiro plano combinando pequenas industrias e agricultura no seo das
propias Comunas. Fronte á posibilidade de crear novas grandes cidades industriais rodeadas dun
mar  de  produción agrícola,  os  revolucionarios  chineses  optaron ─contrastando tamén nisto  coa
opción soviética onde as cidades eran os centros da industria, da técnica e do dominio da burguesía
burocrática─ pola combinación racional  entre  ambos elementos posibilitando a participación en
ambos sectores produtivos dos mesmos individuos e abrindo a senda da loita contra a división
funcional  do  traballo  e  a  súa  necesaria  neutralización  para  os  futuros  individuos  da  sociedade
comunista. Aínda que é coñecido o fracaso dalgunha destas industrias ─a do aceiro─ tamén houbo
outras que alcanzaron un éxito considerable ─como a do cemento e os abonos─ manténdose no
tempo e fusionando produción agrícola e industrial nun mesmo organismo social. No ámbito da
división  do  traballo  no  interior  das  unidades  de  produción  tivo  lugar  unha  timorata  crítica  á
xerarquía existente e comezouse a falar da participación dos cadros na execución da produción
material,  o  que  abriría  as  portas  á  verdadeira  crítica  profunda  producida  neste  eido  durante  a
Revolución Cultural.

Porén,  todo  este  grande  movemento  revolucionario  na  edificación  comunista  durou
escasamente pouco máis dun ano. Normalmente, desde o maoísmo, coa súa ausencia conxénita de
capacidade  para  realizar  balance  da  propia  experiencia  que  dá  lugar  ao  seu  nacemento  como
corrente  comunista,  adoita  achacar  a  parálise  e  retroceso  desta  ofensiva  a  factores  externos:
nomeadamente catástrofes naturais e retirada dos técnicos e importacións soviéticas pouco despois,
froito do agravamento da loita de dúas liñas a nivel internacional no movemento comunista. A todas
luces  semellante  explicación  é  deficiente  e  inaceptábel  para  o  comunismo.  Como  sempre,  os
revisionistas,  ao  dispor  unicamente  dun  marxismo vulgar  e  unilateral,  explican  a  derrota  dos
fenómenos  sociais  recorrendo  a  factores  externos (potencias  imperialistas  estranxeiras,  acción
doutras clases sociais, etc.), onde se volve a apreciar a incomprensión pola súa parte da dialéctica e
dun dos seus principios integrantes: as contradicións externas só se poder manifestar a través das
internas. A derrota da praxe revolucionaria só se pode encontrar nas propias limitacións ideolóxicas
que están inseridas nesa práctica de transformación, na propia vinculación entre teoría e práctica
que conforman na súa fusión a praxe. Ao non comprender esta máxima, os revisionistas o máis
lonxe que chegan na súa análise é a recoñecer a existencia de erros de aplicación e non a "erros" no
corpus teórico-ideolóxico  que  os  sustenta.  Ao  mesmo  tempo,  como  ese  marxismo  ao  que  se
adscriben está completamente impregnado de positivismo, basta para eles volver a pór en práctica o
mesmo idéntico receitario do pasado nucleado ao arredor da proba do acerto-erro até eliminar na
práctica o erro de aplicación pretérito e posibilitar así alcanzar estadios máis elevados no camiño
revolucionario.  Tal  esquema  de  partida,  que  non  asume  a  noción  de  balance  comunista,  está
condenado, como así ven demostrando desde tempo atrás o criterio da verdade que é a práctica, a
cometer  unha  e  outra  vez  as  limitacións  do  pasado  e  polo  tanto  ser  inservíbel  para  levar  á
humanidade á súa liberación.

No caso do Gran Salto Adiante, desde o noso punto de vista, consideramos que existiu unha
caída no voluntarismo e no subxectivismo como consecuencia de intentar contrapesar por parte do
maoísmo o evolucionismo de corte obxectivista que fundamentaba o paradigma de construción do
comunismo nos países socialistas. En realidade, esa reacción voluntarista na que cae o Salto nalgúns
dos seus elementos constituíntes non supón unha ruptura co evolucionismo kautskiano-soviético,
senón que é o seu reverso, un contrapreso en certa medida lóxico tras a percepción dos comunistas
chineses  da  bancarrota  na  que  se  encontraba  o  modelo  previo.  Mais  como  a  comprensión  da
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sociedade de clases segue sendo aínda moi limitada no paradigma chinés, as teses que se comezan a
defender, como a da continuación da loita de clases no socialismo, só poden adoptar unha forma de
aplicación  voluntarista.  Ao seguir  sempre  dentro  dos  marcos  do  propio  marxismo do Ciclo  de
Outubro, que ten como consecuencia non romper coa idea da ''base económica socialista'', a loita de
clases é plantexada como unha loita ideolóxica intersubxectiva, onde o elemento esencial non serían
as relación existentes na materialidade social senón a pura vontade individual, escindida da base
constituída polas prácticas sociais reproducidas no sistema imperante. Deste xeito, o movemento
transformador desatado co Salto Adiante conformáse como un movemento voluntarista onde chega
a manifestarse o que Mao posteriormente, na autocrítica que realiza tras a paralización do proceso,
denominaría como un «vento de comunismo», é dicir, a idea por parte dalgúns segmentos das masas
revolucionarias  integrantes  do  movemento  de  que  era  posible  a  transición  ao  mesmísimo
comunismo nun  pequeno  lapso  de  tempo.  Isto,  finalmente,  provocaría  unha  discordancia  entre
obxectivo, medios e os límites materiais onde os dous elementos anteriores se relacionaban, que
levaron ao estancamento e ao fracaso do proceso ao bater de fronte contra a realidade na que se
aplicaba. 

Un dos elementos máis esclarecedores disto ao que nos referímos, porque ademáis mostra en
toda a súa amplitude as supervivencias claras do modelo previo, é a consigna que se reproducía
durante este movemento transformador consistente en marcar como obxectivo, aínda que a longo
prazo, a superación da produción de aceiro de Gran Bretaña. Nesta concreta cuestión quedaban
aunados voluntarismo e produtivismo, é dicir, a reacción maoísta contra o modelo evolucionista de
construción  do  comunismo  é  ese  mesmo  modelo,  coa  súa  consubstancial  teoría  das  forzas
produtivas. A orixe dos desbaraxustes producidos na planificación económica durante o Gran Salto
hai que buscalos, en grande medida, neste voluntarismo economicista.

Pero, como conclusión, aínda con estas limitacións, a importancia do Gran Salto Adiante
reside en que abre o camiño para un novo modelo de revolución social cara o comunismo, baseado
precisamente niso, na revolución, revolución sostida, continuada e ininterrompida no tempo. Serve
de  base  para  a  futura  Revolución  Cultural,  o  estadio  máis  desenvolvido  e  avanzado  da  praxe
revolucionaria  do proletariado na súa historia.  Co Gran Salto,  en xeral,  a  China revolucionaria
recolle a testemuña da URSS, nese momento xa contrarrevolucionaria, á fronte do proletariado e de
todos os oprimidos do mundo, a nivel ideolóxico e moral, no vieiro que deben recorren para acadar
a súa emancipación de clase. Deste modo, coa nova fase na que entra a revolución na China, o Ciclo
de  Outubro  evita  temporalmente  a  regresión  na  que  estaba  sumido  e  constitúe  un  acervo  de
importantes leccións para o movemento comunista actual na súa tarefa de pór a punto a ideoloxía e
reconquistar a posición hexemónica do marxismo entre a vangarda.

O afondamento no balance

Ao mesmo tempo que o Gran Salto se desenvolvía, Mao emprendía un estudo teórico das obras
stalinianas, fundamentalmente do texto titulado Problemas económicos do socialismo na URSS, e
do manual de economía política baseado nas concepcións vixentes nese período no país dos Soviets.
A pesar  de  que  Mao  conseguise  observar  e  romper  con  algunhas  das  teses  máis  claramente
economicistas  defendidas  polos  soviéticos,  eses  escritos  seus  mostran  que  continuaba preso no
esencial  da teoría da vía  socialista  soviética.  Iso explica en boa medida o carácter  híbrido que
adopta o Gran Salto Adiante, e que acabamos de explicar, como mestura de teses revolucionarias e
economicistas-produtivistas á vez. O cal volve a indicarnos a importancia fundamental do balance
na praxe revolucionaria. Ao igual que o bolxevismo leniniano no pasado, aquelas concepcións coas
que os comunistas chineses logran romper co marxismo realmente existente son as que permiten o
avance do movemento a novos estadios de desenvolvemento. En cambio, aquelas na que o vello
consigue  afianzarse  e  non  é  quebrado  polos  marxistas  son  contra  as  que  o  movemento
revolucionario se esnafra paralizando a acción de transformación e levándoo a súa derrota.  Por
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tanto, o balance da praxe predecesora é sempre condición sine qua non para erguer un movemento
transformador de novo tipo con garantías de éxito na súa acción revolucionaria.

Nas anotacións que o revolucionario asiático fai a eses textos contémplase como é quen de
sinalar algunhas das limitacións que os bolxeviques desenvolven sobre todo a partir da década dos
anos 30. Sinala deste xeito: «Stalin non destaca máis que a tecnoloxía e os cadros técnicos. Só quere
a técnica e os cadros. Ignora a política e as masas»25. Nesta avaliación maoísta sobre o socialismo
soviético reside o que de progresivo ten o Gran Salto: o recurso ás masas, á súa mobilización e a súa
revolucionarización ideolóxica na práctica consciente. Desbotando, por conseguinte,  a visión do
progreso social radicado nas decisións dos elementos que desempeñan as funcións intelectuais da
sociedade ─recollida no período staliniano no lema xa mencionado de que «os cadros decídeno
todo»─. Mao continua a súa análise referíndose a división social do traballo: 

«Entre nós, os cadros participan no traballo manual e os obreiros participan na xestión das
empresas. Enviamos aos cadros a traballar no campo ou nas fábricas co fin de formalos.
Abolimos as vellas regras e os vellos sistemas. Todo isto ten que ver coa superestrutura, é
dicir, coa ideoloxía.»26

Se ben Mao comeza pondo o foco no de que progresivo ten xa a experiencia chinesa nunha época
tan temperá como na que nos situamos, combinando desde ese momento a realización de tarefas
manuais e intelectuais por parte de obreiros e técnicos, coa función de ir minando a oposición que
os separa, acaba por sinalar o vello, o atrasado, que aínda pervive na liña chinesa para a edificación
do  comunismo.  O  esquematismo  presentado  tradicionalmente  no  marxismo  entre
base/superestrutura, que pode servir para iniciarse no estudo da concepción proletaria do mundo
pero que pouco axuda para unha análise materialista e dialéctica das relacións sociais en todo o
conxunto da vida material, preséntase en Mao aquí estabelecendo unha separación absoluta entre as
distintas  esferas  da  realidade.  A diferenza  do  afirmado  por  Mao,  a  división  do  traballo  non  é
simplemente  un  fenómeno  relacionado  cos  elementos  integrantes  da  superestrutura,  ou  só  coa
ideoloxía, senón que se da en todos os ámbitos da vida social, e por suposto tamén nas relación
sociais  económicas.  Este  esquematismo  que  separaba  os  ámbitos  da  acción  transformadora  do
movemento revolucionario e do que estaban presos os comunistas chineses continuará actuando no
seu corpus teórico  e  ideolóxico  até  a  Gran Revolución Cultural  Proletaria  e  terá  consecuencia
directas na derrota da mesma, e con ela de todo o proceso maoísta, como trataremos máis adiante. 

Outra manifestación da mesma limitación é a que estabelece Mao noutro dos textos desta
época:  «Os  soviéticos  non  se  interesan  máis  que  nas  relacións  de  produción.  Ignoran  a
superestrutura, a política e o papel do pobo»27. Realmente a verdadeira limitación dos soviéticos
non era o feito de que so sé ocupasen das relacións de produción, marxinando outras áreas, senón
que non aplicaban a dialéctica materialista a ningunha delas, incluídas as relacións de produción. De
ser así non elaborarían teorías tales como a da inexistencia de clases sociais antagónicas  e de loita
de  clases  na  súa  formación  social.  Neste  tipo  de  aseveracións  compróbase  as  primixenias
dificultades que encontra o maoísmo para comprender a existencia de relacións de clase na base
económica da sociedade de ditadura do proletariado.

Por  último,  a  obra máis  extensa das  que escribe nesta  época,  Notas  de lectura sobre o
Manual  de  economía  política  da  Unión  Soviética,  exemplifica  perfectamente  a  resistencia  a
desaparecer no corpus maoísta que ofrece a teoría das forzas produtivas. Nela aparecen afirmacións
tales como a que sigue: «O fin da nosa revolución consiste en desenvolver as forzas produtivas da
nosa sociedade», que se encontran en plena sintonía con outras como: «Certamente que o principio

25 Acerca dos Problemas económicos do socialismo na URSS de Stalin.

26 Ibídem.

27 Anotacións aos Problemas económicos do socialismo na URSS de Stalin.
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''a cada un segundo as súas necesidades''  será posto en práctica progresivamente. É posíbel que
cando o aprovisionamento de artigos de primeira necesidade se faga o suficiente, distribuámolos a
cada un segundo as súas necesidades».  Deste modo, o tránsito ao comunismo queda reducido en
esencia  a  provocar  un  aumento  da  produción  que  permita  transformar  o  principio  distributivo
baseado no traballo socialmente necesario aportado á sociedade por cada individuo polo principio
baseado nas necesidades individuais dos seres humanos. A comprensión da existencia de loita entre
clases antagónicas, a centralidade do problema de que clase dirixe un proceso, etc. aínda estaban
lonxe de seren comprendidos polos comunistas do país asiático.

Porén, a ruptura mutuamente relacionada que supuxo o Gran Salto Adiante, tanto no relativo
á política interior como na política exterior da revolución chinesa, coadxuvou a alcanzar cotas máis
profundas no balance marxista sobre os elementos que conforman a sociedade de transición.

Así,  tras  o  Salto,  desatouse  no  interior  do  Partido  chinés  unha  profunda  confrontación
ideolóxica e política entre aqueles que adherían a liña do novo modelo revolucionario de socialismo
iniciado pola experiencia chinesa e aqueles que se opuñan frontalmente á mesma. Esta loita entre
liñas permitiulle á ala esquerda do comunismo chinés comprender a existencia de burguesía e de
representantes desta clase nas estruturas partidarias e estatais. A oposición frontal á vía dialéctica
cara o comunismo por parte da oposición de dereitas produciuse na conferencia de Lushan de 1959.
Tras a súa derrota fronte aos revolucionarios, na resolución sobre a conferencia, os membros desta
liña oportunista de dereitas foron considerados representantes da vella burguesía que se sumara á
revolución cando esta aínda transcorría pola súa etapa democrática-burguesa de novo tipo. A loita
entre a liña proletaria e a burguesa do comunismo chinés cumpría a súa función para iniciar a
comprensión da existencia  dunha sociedade de clases no socialismo,  o que conxuntamente coa
análise da realidade social na Unión Soviética, ao final levaría ao PCCh a un entendemento máis
profundo do conflito clasista na transición ao comunismo.

Todo o período que vai desde o final do Gran Salto até o comezo da Revolución Cultural
está presidido por unha ofensiva da ala dereita contra a edificación comunista mediante o método
revolucionario, e non o reformista-evolucionista do que eles son firmes partidarios. Atacaban os
cambios  revolucionarios  producidos  co  Salto  e  a  liña  revolucionaria  comunista.  Desde  a  ala
proletaria  comunista  contraatacouse,  en  tales  datas,  con  algunha  pequena  ofensiva  de  limitada
importancia como o Movemento de Educación Socialista, que serviría para preparar a verdadeira e
grande ofensiva transformadora da experiencia chinesa: a Revolución Cultural. Mais este contexto
de  mobilización  das  forzas  burguesas  presentes  na  sociedade  chinesa  contra  os  cambios
revolucionarios  introducidos  polo  Salto  supoñen  unha  valiosa  constatación  para  o  PCCh  da
existencia de clases antagonistas na propia China maoísta.

No tocante á situación da URSS foi a loita de dúas liñas a nivel internacional entre o PCUS e
o PCCh  ─que se comezou a labrar tras o XX Congreso e na que o GSA significou un punto de
inflexión de importancia considerábel─ a que permitiu entender o que acontecera a nivel de clases
no primeiro Estado socialista da historia. 

Coa  realización  do  Salto  o  PCUS  observou  como  na  China  a  saída  do  economicismo
staliniano se facía pola esquerda, mediante a vía revolucionaria. Isto contrastaba claramente coa
ruptura formal feita por Kruschev respecto da época precedente, que no lugar de romper coas súas
concepcións  dexeneradas,  en  realidade,  desenvolvíaas  até  as  súas  últimas  consecuencias.  Nese
momento a hostilidade por parte dos revisionistas soviéticos contra os comunistas chineses, agora
portadores da chama revolucionaria a nivel mundial, comeza a evidenciarse. Nisto tamén colabora o
feito de que, ao mesmo tempo que tiña lugar o Gran Salto, a República Popular de China se vise
involucrada en dous conflitos internacionais  ─crise política coa burguesía india, coa cuestión do
Tíbet como pano de fondo, e bombardeo das illas de Quemoi, en mans do Guomindang─ que facían
perigar a recentemente inaugurada nova política exterior da URSS baseada na coexistencia pacífica
co imperialismo. A partir dese momento o conflito ideolóxico e político deixaría de transcorrer entre
bambolinas e sairía á realidade exterior, tanto para todo o Movemento Comunista Internacional
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como para os países capitalistas.
En efecto, desde o XX Congreso do PCUS a deriva revisionista da URSS non parara de

evidenciarse. Nos seguintes congresos do Partido, o XXI do 59 e o XXII do 61, amén de profundar
nas dúas teses xa enunciadas no congreso do 56 (a coexistencia e a vía pacífica), o PCUS adoptará
outras teses revisionistas como as do Estado e o Partido de todo o pobo e a emulación pacífica cos
países capitalistas, para demostrar a «superioridade» do socialismo na produción económica, clara
consecuencia  de  levar  até  o  extremo  o  evolucionismo  produtivista  do  modelo  de  socialismo
aplicado na Unión Soviética desde a súa constitución.  A resposta de forma aberta a nivel público
por parte do PCCh contra as desviacións revisionistas dos soviéticos e os ataques velados destes
contra  a  nova  vía  revolucionaria  cara  o  comunismo  desenvolvida  na  China  prodúcese  coa
publicación do documento Viva o leninismo!.28

Desde ese momento iníciase unha confrontación pública entre as dúas liñas que levará a
ruptura  do  movemento  comunista,  e  do  "bloque  socialista",  en  dúas  alas,  como  a  sucedida  a
principios de século co movemento socialdemócrata. Por un lado, a ala revolucionaria, encabezada
polo PCCh, e por outro, a ala revisionista,  liderada polo PCUS. No desenvolvemento da  Gran
Polémica os comunistas chineses dirixirán ao PCUS e a todo o movemento revolucionario unha
serie de nove cartas entre 1963-1964 posteriormente agrupadas co titulo de  Polémica acerca da
Liña Xeral do Movemento Comunista Internacional. 

No que respecta ao punto que tratamos neste traballo, a que máis nos interesa, polo feito de
que é a que fai unha análise de clase da sociedade soviética e de toda sociedade socialista, e abre as
portas para unha comprensión máis completa por parte dos marxistas revolucionarios chineses da
existencia de clases e da posibilidade de restauración do vello sistema na sociedade de transición é a
titulada Acerca do falso comunismo de Kruschev e as súas leccións históricas para o mundo . Neste
texto encóntranse conclusións como as que seguen, referidas a Unión Soviética:

«Despois  de  realizadas  a  nacionalización  e  a  colectivización  da  agricultura  na  Unión
Soviética, subsistiron a vella burguesía e outras clases explotadoras derrocadas, pero non
aniquiladas  completamente;  subsistiu  a  influencia  política  e  ideolóxica  da  burguesía;
subsistiron  as  forzas  capitalistas  espontáneas  da  cidade  e  o  campo.  Xenéranse
incesantemente novos elementos burgueses e kulaks. Durante longo período, continuou e
continua  a  loita  de  clases  entre  o  proletariado  e  a  burguesía,  a  loita  entre  o  camiño
socialista e o capitalista, nos terreos político, económico e ideolóxico.»

É  evidente,  que  o  entendemento  da  loita  clasista  durante  a  ditadura  proletaria  avanzara  nese
momento varios graos entre os marxistas chineses respecto das concepción que sostiñan no pasado.
Agora, a loita entre clases antagónicas, non só ten lugar nun mundo das ideas desligado e illado da
base material da sociedade, como se defendía a finais da década precedente, senón que xa conciben
a existencia de enfrontamento clasista en todos os ámbitos dos que se conforma a vida social dos
individuos.  Porén,  séguese  pondo  o  acento  nos  individuos  que  proceden  da  antiga  burguesía
expropiada e da súa influencia entre a poboación. Sen desprezar pola nosa parte o papel, aínda que
realmente reducido, que estes elementos a nivel individual poden desempeñar na contrarrevolución
durante o socialismo, só constitúen as clases sociais os suxeitos capaces de realizar transformacións
da vida material, sexa en sentido progresivo ou en sentido regresivo. As clases non son conxuntos
de individuos illados entre si unidos por elementos secundarios e non determinantes, como pode ser
a orixe social,  senón que son individuos que comparten unha mesma posición no conxunto de
relacións económicas e políticas dunha sociedade dada. Pór o enfoque das forzas reaccionarias en

28 Os documentos do propio ano 56 dos revolucionarios chineses titulados  Sobre a experiencia histórica da
ditadura do proletariado e Unha vez máis sobre a experiencia histórica da ditadura do proletariado evidencian o
desacordo desde un primeiro momento con certas avaliacións feitas polos soviéticos no XX Congreso.
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individuos á marxe das clases da sociedade concretizada só pode deixar paso a unha deficiente
comprensión da base clasista da poboación. E, en fin, así efectivamente é, porque aínda que se
mencione  a  aparición de elementos  burgueses  de novo cuño,  estes  son equiparados no mesmo
sentido a simples individuos illados que violan o ordenamento xurídico socialista e aos que se lles
impón o apelativo de «dexenerados», é dicir, corruptos, ladróns, etc. A base para a súa aparición
céntrana na existencia  da influencia da vella  burguesía,  da burguesía  internacional,  da forza da
costume e da existencia da pequena produción rural e artesán. É dicir, todo en elementos de carácter
ideolóxico con nula ou escasa relación co ámbito onde se ten que centrar a análise de clases sociais:
as relacións sociais de produción, na base económica, principalmente nas existentes na propiedade
estatal e na colectiva. Se ben é certo que a través da concepción da existencia destes elementos
«dexenerados» chegan a percepción de que existen unidades produtivas que non están en mans de
toda a sociedade29, isto só se lle aplica as unidades produtivas dirixidas por persoal técnico que
contravén as normas xurídicas estatais. Non se concibe este feito como produto dunha relación entre
dirixentes  e  dirixidos  a  nivel  global  en  todo o suxeito social.  Por  tanto,  hai  poucos elementos
ideolóxicos entre os maoístas que permita coñecer os profundos elementos e bases que perpetúan a
existencia de clases na China revolucionaria e en toda sociedade de transición.

A razón desta limitada percepción está nunha concepción que se manifesta ao inicio do
documento mencionado, que xa tratamos con ocasión dos primeiros pasos da revolución chinesa, e
que  continuaría  apenas  inalterábel  no  tempo.  Nela  queda  condensada  a  tese  que  equipara  a
propiedade estabelecida pola lei sobre os medios de produción coa propiedade efectiva dos mesmos
por parte dos produtores directos, propia do marxismo herdado dos predecesores dos comunistas
chineses, sostendo que a propiedade estatal equivale a propiedade social:

«Na sociedade socialista, a ditadura do proletariado substitúe á ditadura da burguesía, e a
propiedade social sobre os medios de produción substituíra á propiedade privada sobre os
mesmos»

Esa é a grande limitación da análise marxista dos revolucionarios do PCCh sobre o socialismo.
Seguen defendendo o mesmo punto de partida que o do marxismo kautskiano e soviético, e ese
lastre impide unha maior profundidade do balance até chegar a base esencial da cuestión. Desde
este punto de vista, en coherencia co que sinalan no propio documento, os elementos burgueses só
poden ser xente que atenta mediante actos ilegais contra esa «propiedade social». Iso a súa vez
tamén impide que na avaliación realizada sobre a figura de Stalin, a pesar de sinalar correctamente
algunhas das súas limitacións30, non a desenvolvan até ao final  e continúen considerando que a

29 Tras mencionar casos deste estilo na Unión Soviética dise:

«Estes exemplos demostran que as fábricas controladas por estes elementos dexenerados son empresas
nominalmente socialistas, pero de feito convertéronse en empresas capitalistas, por medio das cales eses
elementos  veñen  enriquecéndose.  As  súas  relacións  cos  obreiros  pasaron  a  ser  relacións  entre
explotadores e explotados, entre opresores e oprimidos.»

30 No mesmo documento que estamos analizando comezase dicindo sobre o revolucionario soviético:

«Obsérvase alí (pola URSS) unha desviación da dialéctica marxista-leninista en canto á comprensión
das leis da loita de clases na sociedade socialista. A causa de todo isto, Stalin declarou prematuramente,
despois de consumada no fundamenta a colectivización agrícola, que «non hai xa clases antagónicas»
nin «choques de clases» na Unión Soviética. Subliñou unilateralmente a unidade interna da sociedade
socialista e menospreciou as súas contradicións. Non se apoiou na clase obreira e nas vastas masas
populares na loita contras as forzas capitalistas, e considerou a posibilidade da restauración capitalista
só como un problema relacionado con ataques armados do imperialismo internacional. Todo isto é falso
tanto na teoría como na práctica»
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práctica do PC(b) durante a dirixencia de Stalin foi acertada nos seus elementos centrais. O cal non
só se debe a un simple recurso táctico na loita de dúas liñas contra o revisionismo internacional
liderado polo PCUS, senón que responde a razóns de máis fondo calado ideolóxico, en concreto, a
aquelas vencelladas á asunción do marxismo dunha determinada forma. En efecto, as concepcións
economicistas  estaban  tan  fortemente  aferradas  e  inseridas  no  marxismo  que  guía  o  Ciclo  de
Outubro  que,  sen  unha  perspectiva  histórica  tal  como  a  que  temos  os  comunistas  que  nos
encontramos nesta fase de interregno entre ciclos revolucionarios, a súa identificación e a ruptura
coas mesmas era case imposíbel. Isto maniféstase de forma notábel neste propio documento, dos
que integran a Polémica acerca da Liña Xeral, cando a pesares de que os marxistas chineses chegan
á  conclusión  de  que  na  Unión  Soviética  existe  unha  «capa  social  privilexiada  burguesa»,
representada polo que eles denominan a «camarilla de Kruschev», que se fixo co poder político
neste país, non obstante, ao mesmo tempo, consideran que tan só se abriu o camiño e só existe o
«grave perigo» da restauración do capitalismo, é dicir, que esta aínda non se realizou. Tal tese,
recórdanos, inevitabelmente, á coñecida concepción trotskista do «Estado obreiro burocraticamente
dexenerado». O cal non é de estrañar porque todas as correntes do comunismo xurdidas co Ciclo
iniciado en 1917 beben da mesma fonte: o marxismo da II Internacional. Agora ben, para ser fieis á
realidade, hai que sinalar, que  a posteriori, o Partido Comunista da China si consideraría que a
Unión Soviética era un país capitalista e (social)imperialista. 

Outro elemento no que incide este feito é na consideración de que a burguesía burocrática, e
a base social sobre a que se apoia, está composta por unha ínfima minoría da poboación. Así se
expón:

«A capa social privilexiada soviética, representada pola camarilla revisionista de Kruschev,
ocupa só unha reducida porcentaxe da poboación da Unión Soviética,  e constitúe unha
pequena minoría nas filas dos cadros soviéticos.»31

Ao entender a burguesía no socialismo, por un lado, como clase composta por ex-burgueses que
manteñen unha posición contrarrevolucionaria, e por outro, como novos burgueses, que só son tal
por violar a legalidade socialista, abríanse as portas de par en par para entender a burguesía como
un segmento absolutamente minoritario da sociedade. A esencia disto está, en que esta burguesía,
comprendida  así,  máis  que  unha  clase  social  sería  un  conxunto  de  individuos  illados  e
absolutamente dispares sen ningunha relación común pola súa posición nas relacións sociais de
produción e na organización social do traballo. Nin, tampouco, permite, por suposto, comprender a
existencia de capas acomodadas na sociedade, que sen formar parte da nova burguesía, teñen certos
privilexios  pola  súa  posición  no  conxunto  social,  e  que  poderiamos  denominar  como  unha
aristocracia obreira socialista.

Os comunistas chineses mediante este balance tamén alcanzan a entender superficialmente o
fenómeno da loita de dúas liñas no Partido durante a ditadura do proletariado. A loita de clases
existente na sociedade encontra o seu reflexo no Partido Comunista como enfrontamento entre as
dúas vías: a revolucionaria e a contrarrevolucionaria. Estabelece o PCCh:

Para concluir, en sentido contrario, establecendo que:

«Non  obstante,  Stalin  segue  sendo  un  gran  marxista-leninista.  Durante  o  período  no  que  dirixiu  o
Partido e Estados soviéticos, defendeu con toda a firmeza a ditadura do proletariado e a orientación
socialista,  aplicou  unha liña  marxista-leninista  e  garantizou  así  o  avance  da  Unión  Soviética  polo
camiño socialista.»

31 Isto recorda ao mantra, tan típico como falso, do reformismo e do revisionismo de «somos o 99% fronte o
1%». Con isto non estamos, por suposto, equiparando o maoísmo a estas correntes. Se ben no primeiro caso tal
concepción baséase na ausencia de análise materialista e dialéctica da realidade, no segundo si se fundamenta en
tal análise, mais limitada.
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«A influencia burguesa é a fonte interna do revisionismo, e a capitulación ante a presión do
imperialismo, a súa fonte exterior. Ao longo de toda a etapa do socialismo, no seo dos
partidos  comunistas  dos  países  socialistas  é  inevitábel  que  exista a loita  do marxismo-
leninismo con toda clase de oportunismos, principalmente co revisionismo.»

Pero,  como  se  pode  observar,  os  revolucionarios  maoístas  non  concibían  o  revisionismo  e  o
marxismo como unha unidade interna de contrarios dialéctica. Ao contrario, situaban a súa orixe en
factores externos, concretamente dous: a influencia burguesa e a influencia imperialista. Mais o
revisionismo  é  un  elemento  que  forma  parte  do  propio  marxismo  desde  a  súa  orixe  como
cosmovisión.  Dentro da cal os factores externos só poden intervir a través dos propios factores
internos. Isto, como non podería ser doutro xeito,  tería consecuencias durante a GRCP na loita
contra o revisionismo, principalmente ao entender aos portadores do revisionismo como persoas
illadas e inmanentemente revisionistas desde as súas orixes como militantes.

Mais a pesar de todas as deficiencias e limitacións presentes no balance maoísta sobre as
sociedades de transición, os elementos até a aquí alcanzados polos comunistas chineses ─existencia
de  clases  sociais  antagónicas  no  socialismo,  loita  de  clases  en  todos  os  ámbitos  da  realidade,
posibilidade de restauración do capitalismo, loita de dúas liñas entre a revolución e a reacción nos
Partidos Comunistas, etc.─, nos que conseguen romper coas concepcións do marxismo soviético,
son suficientes para rachar parcialmente coa práctica posta en acción no pasado e dar comezo, así, a
segunda  e  grande  ofensiva  do  proletariado  revolucionario  en  pos  do  avance  cara  a  sociedade
comunista na China maoísta.

O  que  nos  ensina  igualmente  aos  marxistas-leninistas  o  período  previo  a  Revolución
Cultural é a profunda relación existente entre balance e loita de dúas liñas. Na revolución chinesa o
balance sobre a experiencia socialista, tanto no concreto como no xeral, desenvólvese no contexto
da loita ideolóxica e política contra os revisionistas chineses e internacionais. É esta loita de dúas
liñas entre marxismo revolucionario e marxismo revisionista a que pon sobre a mesa a necesidade
de acudir ao balance para entender os conflitos concretos que se presentan na loita contra o propio
revisionismo. E á súa vez, o balance dos procesos previos permite acadar elementos ideolóxico-
políticos en torno aos cales desenvolver a loita entre liñas enfrontadas: revolucionaria e revisionista.
Aí está o  quid da mutua relación entre ambos. Tal feito, constitúe unha lección válida de contido
universal  para  o  marxismo-leninismo.  Deste  modo,  esta  tese  é  recollida  pola  Liña  de
Reconstitución,  que  para  a  actual  etapa  de  reconstitución  ideolóxica  do  comunismo  que
atravesamos estabelece como elementos fundamentais configuradores da vangarda revolucionaria o
balance de toda a experiencia revolucionaria do Ciclo de Outubro e a loita de dúas liñas contra o
revisionismo presente  na vangarda  teórica en  función dos  elementos  extraídos  de dito  balance,
sempre coa vista posta no obxectivo de construír a vangarda pre-partidaria e recuperar a posición
hexemónica do marxismo entre os elementos máis avanzados da nosa clase, ou o que é o mesmo, de
superar a contradición principal nestes momentos no noso plan político: a existente entre a vangarda
marxista-leninista e a vangarda non marxista-leninista. A nós, con unha perspectiva máis completa
que a dos comunistas chineses, que nos outorga o fin de todo o Ciclo revolucionario e a derrota
temporal do proletariado consciente, correspóndenos nesta magna tarefa do balance da experiencia
da Revolución Proletaria  Mundial  a  función de chegar  alí  até  onde os nosos predecesores nun
puideron alcanzar e, polo tanto, aplicar o balance tamén aos propios revolucionarios maoístas.

Revolución Cultural: elementos centrais

En 1966, un movemento de masas de proporcións colosais, composto por decenas de millóns de
persoas, nunca antes visto na historia da humanidade, atravesaría toda a China maoísta axitando
profundamente  os  seus  alicerces  e  cuestionando  as  relacións  de  poder  político,  ideolóxico  e
económico existentes até  ese momento no país  revolucionario.  Desde finais  do ano anterior  os
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membros da ala revolucionaria do Partido Comunista de China estaban emprendendo toda unha
ampla campaña de crítica ideolóxica, desde os periódicos revolucionarios, contra a liña oportunista
de  dereitas  chinesa  enfocando  a  crítica  no  ámbito  cultural32.  Posteriormente  esta  campaña
encontraría calado nas masas de estudantes, sendo estes a vangarda do movemento revolucionario
nas primeiras etapas do mesmo coa conformación dos grupos de gardas vermellos, iniciando a loita
e a crítica contra as autoridades revisionistas do país e expandindo o movemento ao conxunto do
suxeito social. Así, efectivamente, a mobilización de masas alcanzaría tamén ao proletariado chinés,
creando  a  súa  vez  este  os  seus  grupos  revolucionarios  e  converténdose  así,  a  vangarda  da
Revolución Cultural nunha alianza entre o proletariado e o estudantado. O proletariado poría en
marcha a fase revolucionaria da loita polo poder político e, no relativo ao ámbito económico das
súas unidades de produción, contra as relacións de carácter capitalista que nelas se reproducían.

A grandes  trazos,  o  avance  da  Revolución  Cultural  mostra  unha  liña  ascendente  desde
inicios  do  ano 66 até  principios  do  ano 67,  cando a  loita  revolucionaria  do  proletariado e  do
estudantado de Shanghai, e doutras cidades industriais de menor importancia, puxo no centro do
taboleiro político chinés a conquista do poder político polas masas revolucionarias co obxectivo de
transformar as estruturas estatais cara o Estado-Comuna. Neste momento, desde a ala esquerda do
Partido dáse un freazo á mobilización de masas e o proceso comeza a descender, mostrando a
partires dese punto unha liña que sufre altos e baixos, que se corresponden respectivamente con
períodos  de ofensivas  dos  revolucionarios  e  períodos  de estabilización,  até  que,  por  último,  se
produce o fin do proceso coa derrota do proletariado revolucionario. 

O  porqué  ou  porqués  de  que  o  proceso  describa  este  desenvolvemento  concreto  será
analizado en epígrafes posteriores. Antes centrarémonos na descrición e análise dos elementos que a
Revolución Cultural aporta a historia e ao acervo da nosa clase como suxeito transformador da
realidade social.

Como  a  experiencia  soviética  e  o  Salto  Adiante  xa  puxeran  de  manifesto  para  os
revolucionarios maoístas, a sociedade de transición ao comunismo é un período onde existen en
aberta loita frontal características, procesos e elementos de dous modos de produción antagónicos, o
capitalista e o comunista, e as clases sociais cuxos intereses están ligados a ambos sistemas sociais e
económicos  enfrontados,  burguesía  e  proletariado,  que  ten  necesariamente  que  saldarse  coa
imposición e vitoria dun sobre o outro.  Correspondentemente con isto,  os comunistas chineses,
rompendo coa premisa bolxevique ─mais nos feitos que na teoría, onde seguía actuando esta tese,
todo hai que dicilo─ que facía da etapa de transición un modo de produción propio ─o "socialista"─
e  con existencia  plena  por  si  mesma,  organizaron  e  materializaron  na  práctica  un  movemento
revolucionario  que  tiña  como  finalidade  asentar  os  elementos  comunistas  no  socialismo,
restrinxindo en combate aberto os elementos capitalistas e, por tanto, afondando na edificación da
sociedade comunista. Este é o profundo significado da Revolución Cultural para a historia do nosa
clase:  supón  a  primeira  plasmación  a  grande  escala  do  verdadeiro  contido  da  ditadura  do
proletariado como período entre dous mundos e da práctica revolucionaria necesaria para que o
comunismo destrúa o capitalismo até nas súas máis fondas raíces.

Como tal estadio máis elevado que supón a Revolución Cultural da praxe revolucionaria do
proletariado na súa historia, non é de estrañar que os seus ecos pronto se estendesen por todo o
globo marcando o inicio dun período de fluxo do movemento revolucionario mundial, que a súa
vez, tras o fracaso, marcaría o seu propio final, constituíndo por tanto a fonte e símbolo do último
período de ascenso do movemento revolucionario do proletariado enmarcado dentro do Ciclo de
Outubro, e da historia en xeral, até os noso días.

32 O cal é un indicativo primixenio das limitacións que arrastraría este gran movemento tranformador. Tales
limitacións, desde logo, non van polo sentido que normalmente o revisionismo, con esa práctica non dialéctica que
os caracteriza de quedarse na apariencia dos fenónmenos e non penetrar na sua esencia, lles pretende outorgar á
Revolución Cultural, isto é, que foi simple movemento que actuou na esfera cultural, ou como moito, ideolóxica
da sociedade chinesa. Ao contrario, como veremos, este movemento efectuaría a súa presenza na gobladidade da
realidade material.
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Neste  sentido,  como  continuación  da  revolución  proletaria  nas  condicións  da  ditadura  do
proletariado, durante o período da Revolución Cultural, as masas revolucionarias da China vermella
atacarían, fose máis profundamente ou máis superficialmente, todos eses elementos nos que durante
o socialismo sobrevive o capitalismo: a división social do traballo, a separación entre o aparato
estatal e as masas, a oposición entre campo-cidade e, nun sentido máis concretizado, á propia clase
burguesa e aos representantes dos seus intereses de clase, é dicir, aos revisionistas, que existen e se
reproducen  no  período  de  transición,  tanto  no  Estado  como no  propio  Partido  de  Novo  Tipo.
Partindo da elemental noción marxista de que o fundamental nun proceso é que clase posúe o poder
político, que clase ten a dirección material, este movemento situaba o seu centro de acción nesta
concreta cuestión buscando o afianzamento do poder revolucionario do proletariado e as masas
populares fronte ao poder reaccionario da burguesía. Efectivamente, a dualidade de poderes non se
esgota co acto de estabelecer o poder político en todo un país, senón que continúa existindo durante
todo o período previo á sociedade comunista.

No combate contra o revisionismo e a burguesía a GRCP implicou ás propias masas nesa
labor, encargándose da crítica e das purgas dos elementos revisionistas  no Partido e  no Estado
chineses. Deste modo, o novo modelo revolucionario deixaba de lado os antigos métodos de purgas
administrativas,  por  arriba,  nas  que  as  masas  só  constituían  un  simple  espectador  pasivo  duns
enfrontamentos  na  elite  política,  que  en  consecuencia  lóxica,  non  podían  senón percibir  como
alleos. Co novo estadio da revolución inaugurado coa Revolución Cultural as masas eran as que
levaban a iniciativa revolucionaria xulgando elas mesmas que individuos sostiñan ideas e prácticas
revisionistas  para,  posteriormente,  expúlsalos  das  súas  posicións  nos  aparatos  partidarios  e
administrativos. Neste papel, as organizacións de gardas vermellos, que agrupaban aos estudantes
revolucionarios, e os grupos de proletarios formados nas cidades industriais, constituían a vangarda
do movemento. Os famosos dazibaos eran un significativo instrumento que permitía que as críticas
ao  revisionismo fosen  públicas,  non  quedasen  en  petit  comité,  e  que  conseguintemente  toda  a
poboación  puidese  coñecer  as  razóns  das  críticas  e  o  contido  desas  propias  críticas  contra  os
elementos  contrarrevolucionarios.  Como  suxeito  social  revolucionario,  o  proletariado  con
conciencia de clase para si, implicábase directamente na loita de clases revolucionaria durante o
socialismo.  Non  era  así  unha  vangarda  illada  das  masas  a  encargada  da  súa  realización.  A
aprehensión polas propias masas da cosmovisión proletaria, a súa elevación cara as posicións de
vangarda, cuestión que acompañaba a esta loita masística, é o elemento fundamental que permite
discernir entre o revolucionario e o reaccionario e así poder tomar partido polo progresivo contra o
regresivo na edificación do novo sistema social. Os efectos das purgas por arriba xa eran coñecidas
polos  maoístas  ─o período dos  anos 30 na URSS constitúe un poderoso exemplo  da  súa nula
eficacia─,  fronte a  isto,  como en  coherencia  co  que nos  ensina o materialismo histórico:  só o
proletariado  con  conciencia  para  si  fai  a  historia  revolucionaria,  a  única  garantía  de  que  o
revisionismo sexa combatido  permanentemente é  a  vixianza  revolucionaria  desde abaixo,  polas
masas proletarias e populares: a participación directa e protagonista na revolución ininterrompida
que posibilite a súa autotransformación xunto coa transformación da totalidade social. Esta é unha
das grandes leccións que aporta a Revolución Cultural ao comunismo.

Nesas  alturas  do  proceso  socialista  chinés,  polos  elementos  explicados  anteriormente,
basicamente o feito de partir das premisas constitutivas do marxismo soviético, a nova burguesía e o
revisionismo puido durante todos os anos precedentes reproducirse e asentarse sen grandes conflitos
no Partido  e  no  Estado  chineses.  Como dixemos,  a  mobilización  constante  das  masas  na  fase
revolucionaria de transición entre sistemas sociais é o único xeito de loitar contra estes fenómenos
que son consubstanciais ao socialismo, ao pervivir no seu interior as relacións sociais capitalistas.
Mais este fenómeno non entraba nos parámetros do proceso reformista, gradual e evolucionista cara
o comunismo ─que en realidade  non se dirixe cara outra cousa distinta que ao capitalismo de libre
mercado─ do modelo soviético, influenciado polo materialismo vulgar, e aplicado nos primeiros
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anos polo PCCh. Por iso cando se pon en marcha a grande revolución de masas na China, Mao
redacta o seu famoso dazibao: «Bombardeade o Cuartel Xeral», é dicir, chamaba a enfocar o ataque
contra o núcleo dirixente da sociedade. O cal é unha mostra do asentado que estaba o revisionismo e
a burguesía na formación social chinesa e da certa claridade de comprensión do fenómeno ao que
chegou a ala revolucionaria do PCCh.

Outra consecuencia directa do modelo que preside a construción do comunismo no Ciclo de
Outubro, que ten como causa primaria a ruptura entre a cosmovisión comunista e o movemento
obreiro que se produce tras a creación do novo poder, e que, a súa vez, ten lugar inelutabelmente
cando se entende a revolución como un acto de conquista do poder político e non como un proceso
en marcha cara a nova sociedade,  é a separación existente entre aparato estatal  e a «sociedade
civil». Isto non é outra cousa que unha das múltiples manifestacións nas que se presenta a división
social  do traballo  durante a  etapa de transición; é unha desas relacións sociais  de carácter non
revolucionario nas que se basea a consolidación dunha  nova clase social burguesa no socialismo.
Contra este fenómeno tamén combateu a GRCP. Non en van, un dos principios dos que partía este
movemento, e que foi enunciado nun dos seus documento fundacionais: os  16 puntos, era tomar
como exemplo a Comuna de París. A loita revolucionaria de clase das masas contra a burguesía
suporía, nas primeiras etapas do proceso transformador, o afundimento das vellas estruturas estatais
e do partido en boa parte do territorio chinés. Neste baleiro de poder que produce a Revolución
Cultural xorden dúas posibilidades para ocupalo: a Comuna, como elemento novo de organización
social no que as masas exercen directamente o seu poder de clase, como Novo Poder, en definitiva,
e os comités revolucionarios, como elementos que integraban no seu seo ao novo xunto co vello. 

Finalmente,  en  febreiro  do  67,  a  ala  revolucionaria  do  Partido  optaría  polo  segundo  o
modelo, o cal tería unha grande transcendencia para o futuro da revolución, é dicir, optaría polo
máis conservador co conxunto das relacións sociais existentes, o menos progresivo, e o que, por
tanto, menos incidía no camiño da apropiación do aparato estatal polas masas. Aínda así, e tendo
que  ser  inescusabelmente  analizado  tal  suceso  neste  traballo  en  epígrafes  posteriores,  sen
apriorismos de ningún tipo, en profunda coherencia coa esencia do balance marxista, non é menos
certo que os propios comités revolucionarios,  aínda constituíndo un claro retroceso respecto do
obxectivo primixenio da forma comunal  de organización,  supuñan un avance claro respecto da
situación  precedente  na  relación  entre  masas  e  Estado.  Neles,  estaban  representados  as
organizacións de masas proletarias e populares, sendo estas incorporadas directamente a xestión do
poder político, e polo tanto, minando de xeito fragmentario, mais non resolvendo, a contradición
existente entre a sociedade e as estruturas estatais. 

O feito de que os órganos de poder político de clase, creados polo propio proletariado e o
campesiñado  durante  os  procesos  de  toma  do  poder  político,  en  concreto  durante  o  período
entrerrevolucionario na Rusia do 17 e durante a Guerra Popular na China, pronto se visen copados,
acaparados e controlados por unha capa de representes  profesionais, ao estilo do mecanismo das
democracias representativas burguesas, é un fenómeno que require a máxima atención por parte do
marxismo revolucionario. E tamén unha mostra máis de que, aínda que o revisionismo en bloque
non o comprenda en absoluto, o gran inimigo a vencer polo proletariado revolucionario é a división
social do traballo.33

Continuando no ámbito da loita contra a división do traballo, en concreto no que se refire a
loita contra a división técnica do traballo, o movemento da Revolución Cultural tamén presenta
elementos progresivos que nos sinalan o camiño polo que iniciar o tratamento e resolución desta

33 No mesmo sentido, o nocivo culto á personalidade existente en todas as experiencias do Ciclo de Outubro, e
inclusive nos seus rescoldos, tales como a revolución peruana, encontran a súa fonte orixinaria na división do
traballo, elevada a súa máxima expresión, onde unha soa persoa é considerada a detentadora e intérprete superior
da cosmovisión proletaria. Nas sociedades de transición este fenómeno é coadxuvado pola propia concepción
evolucionista-estatalista, onde as masas como construtoras do futuro son suplantadas polo Estado e o Estado pola
súa dirixencia.
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contradición  nas  etapas  de  transición  do  capitalismo ao  comunismo.  No  interior  das  relacións
económicas, do sistema de produción e distribución, tamén continúa no socialismo a reproducirse a
división capitalista do traballo. Produce unha diferenciación entre os axentes directos da produción
económica e os encargados da elaboración e dirección do sistema produtivo, tanto a nivel global do
sistema de planificación como en cada unidade concreta de produción. Esta clara división entre o
traballo intelectual, por un lado, e o traballo manual, por outro, no sistema económico, constitúe a
principal fonte de reprodución da clase burguesa durante a ditadura do proletariado. Os maoístas,
desde o Salto Adiante, enunciaran o principio da necesidade da combinación do traballo intelectual
e manual por todos os axentes inmersos na produción. Pero foi coa GRCP cando este método de
loita contra a división do traballo se aplicou a gran escala na economía. Os encargados do traballo
intelectual comezaron a participar na produción como obreiros manuais, tanto nas propias unidades
de produción, onde ocupan o papel de dirixentes e/ou técnicos, como desprazándose para traballar
en comunas agrícolas no campo, e os traballadores físicos foron inmiscidos, máis directa ou máis
indirectamente, na participación da direción e da elaboración técnica dos procesos de traballo nas
empresas34. Na Revolución Cultural non era a técnica a que dominaba aos obreiros da produción
directa, como sucedía nos países capitalistas e como sucedeu durante toda a existencia da Unión
Soviética coa aplicación desde un primeiro momento do sistema capitalista taylor, en concordancia
coas teses economicistas, senón que eran os obreiros os que, xunto cos traballadores intelectuais,
participaban  na  produción  técnica,  na  planificación  e  elaboración  de  novos  medios  e  métodos
técnicos e tecnolóxicos aplicados ao traballo de produción. Conxuntamente con isto, a planificación
económica a nivel concreto e global non foi deixada nas mans de burócratas desligados do propio
proceso económico; os obreiros tamén se encargaron da elaboración dos plans a seguir na produción
e na distribución de bens e servizos. Por outra banda, a oposición entre traballo manual e intelectual
agocha tras de si a escisión existente entre a teoría e a práctica; para combater dita separación,
durante a Revolución Cultural, creáronse universidades e escolas de ensinanza ligadas ás fábricas co
obxectivo de fusionar os coñecementos teóricos cos coñecementos prácticos. Supondo unha ruptura,
por tanto, co papel ocupado pola universidade no sistema capitalista, sistema por aquel momento
vixente  tanto  no  mundo  libre como  no  bloque  socialista:  como  provedora  de  traballadores
intelectuais   para  a  proceso  económico,  como reprodutora  da  división  do  traballo  existente  no
conxunto da sociedade. Así, con esta nova organización social do traballo posta en marcha, a antiga
diferenza propia de todo sistema social de clases existente entre un aspecto do traballo e o outro
comezaba a ser minada.

A comprensión  das  contradicións  sociais  a  resolver  nun  determinado  sistema,  como  as
mencionadas, non se alcanza pola simple práctica ou experiencia, pola mera vivencia das mesmas,
en sentido contrario do que pregoan os diversos tipos de oportunismo co seu vulgar empirismo, que
levan aparellados de forma consubstancial,  en coherencia con este punto de partida analítico,  a
defensa de todo movemento parcial: sindicalismo, feminismo, nacionalismo, etc. Mais a realidade é
teimuda e ensínanos que é necesaria unha elevación do particular ao xeral, á globalidade, abstraerse
da posición concreta ocupada no interior dun engrenaxe social para desde unha posición superior
observar e  comprender  ese propio engrenaxe,  todo o sistema económico e social,  en conxunto.
Aínda que nun primeiro momento é absolutamente necesario e imprescindible que así sexa para o
desenvolvemento da propia revolución, a risco de caer, no caso de soster o contrario, na propia
imposibilidade  da  revolución  social  como  fan  a  maioría  das  correntes  anarquistas  coas  súas
posicións anti-vangardistas, isto non pode ser  privilexio único da vangarda revolucionaria. Polas
propias  características  da  sociedade capitalista,  coa  súa alienación intrínseca  do proletariado,  a
maioría da clase explotada non está en disposición nin condicións de elevarse á aprehensión da

34 Creáronse a tal efecto grupos de xestión obreira e de triple unión nas unidades de produción. Nos mesmos os
obreiros  de  produción  propuñan  e  elaboraban  métodos  de  dirección  e  métodos  técnicos.  A súa  vez,  tamén
fiscalizaban a actuación da direción. Incrementando, por conseguinte, a participación dos obreiros manuais nas
tarefas de dirección. Pero estes medios, como veremos máis adiante, só quebraban parcialmente a división do
traballo.

39



concepción proletaria do mundo. Pero a ditadura do proletariado abre a posibilidade da elevación
das  amplas  masas  proletarias  e  populares  ás  posicións  de  vangarda,  á  comprensión  da  síntese
racional e coherente do saber universal que é a concepción comunista do mundo. De feito todo o
proceso desde a construción da vangarda revolucionaria até o comunismo pódese resumir como o
proceso  no  que  cada  vez  máis  masas,  a  través  das  respectivas  mediacións  en  cada  momento
concreto en función da contradición principal a resolver, vanse elevando as posicións de vangarda
ou, o que é mesmo, van adquirindo e asumindo a cosmovisión máis avanzada e progresista da
historia: a proletaria. Este fenómeno, foi algo que, tendo en conta a nula praxe do proceso soviético
neste eido,  os comunistas chineses comprenderon e puxeron en práctica.  O principio de por «a
política ao mando» reflectía esta cuestión, a política só pode ir presidida pola ideoloxía, polo factor
consciente. 

Na  etapa  revolucionaria  da  GRCP  as  grandes  masas  foron  partícipes  da  formación  e
elaboración teórica do marxismo. É certo que a aplicación práctica deste principio sufriría cambios
ao longo dos dez anos polos que transcorre a Revolución Cultural,  e que en tal período, como
analizaremos  máis  adiante,  hai  experiencias  neste  ámbito  máis  enriquecedoras,  por  exemplo,  a
Campaña  de  crítica  a  Lin  Biao  e  Confucio,  e  outras  clara  e  sustancialmente  menos,  como os
primeiros anos da revolución, coa memorización e repetición das citas do Presidente Mao Zedong.
Porén, a GRCP, en coherencia con esa ruptura que estabelece co modelo de construción comunista
previo, pon o acento nun factor esencial para a desaparición das clases, da división do traballo, do
Estado e do Partido Comunista: a elevación das masas cara as posicións do comunismo, é dicir, a
resolución da contradición entre a vangarda e as masas.

Outro  grande  fito  que  marca  este  proceso  que  estamos  tratando  é  a  incorporación  e
implicación do xénero feminino na revolución proletaria. Con este novo estadio da transformación
revolucionaria da sociedade a muller incorporouse en masa á loita de clases. Se por un lado, na
Unión  Soviética,  co  pronto  abandono  da  mobilización  das  grandes  masas  para  a  edificación
comunista ao ser substituída polo método reformista, a muller, como parte integrante das masas,
quedou relegada a unha situación de pasividade,  na China,  xa cos precedentes da participación
feminina na Guerra Popular, a Revolución Cultural comprometeu a muller como parte integrante do
movemento  revolucionario  desde  un  primeiro  momento.  Deste  xeito,  motivado  tamén  polo
desenvolvemento  industrial  organizado  racionalmente  no  espazo  físico,  creáronse  fábricas  nos
barrios de tamaño pequeno e mediano que posibilitaron a integracións por millóns das mulleres no
proceso produtivo, quebrando a súa submisión ás tarefas domésticas. E no ámbito do propio traballo
doméstico, este foi socializado en grande parte durante a GRCP. Certamente todos estes elementos
quedaban lonxe de poder eliminar de raíz a secular opresión sobre a muller, mais ían no sentido de
minar as súas bases nas relacións sociais. Como mostra das limitacións, que teñen como transfondo
un  déficit  na  actualización da  análise  marxista  neste  ámbito  durante  o  Ciclo  de  Outubro,  no
tratamento  desta  particular  contradicción  está  o  feito  de  que  os  comunistas  chineses  apenas
realizaron,  nesta  época  de  máxima  efervescencia  revolucionaria,  práctica  teórica  e  praxe
directamente enfocada a crítica e destrución das opresivas institucións do matrimonio e da familia.

No combate contra a oposición campo-cidade a Revolución Cultural estabeleceu un fío de
continuidade respecto das  iniciativas  do Gran Salto Adiante,  que xa  comentamos.  Continuou a
grande escala a industrialización das zonas agrícolas con empresas de pequeno e mediano tamaño,
fusionando, por tanto, produción industrial e agrícola, e a dotación de infraestruturas de «carácter
urbano» para o rural. Isto foi acompañado con pequenos desprazamentos  incentivados e voluntarios
de habitantes da cidade cara o campo. No outro aspecto da contradición, nas cidades, tamén se
puxeron  en  práctica  iniciativas  de  agrarización das  mesmas,  coa  creación,  por  exemplo,  de
pequenas hortas nas zonas urbanas. Mais este movemento non se quedou aquí, senón que tamén a
protección do medio ambiente ocupou un papel importante durante a Revolución Cultural levando a
cabo varias iniciativas neste eido. O modelo revolucionario chinés, constitúe así, o único modelo de
socialismo que materializou na realidade, ben de modo incompleto, as leccións de Engels na súa
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obra sistematizadora da concepción comunista do mundo:

«A superación da separación da cidade e o campo non é, pois, unha utopía, nin sequera en
atención  ao  feito  de  que  presupón  unha  dispersión  o  máis  uniforme  posíbel  da  gran
industria por todo o territorio. Certo que a civilización deixounos nas grandes cidades unha
herdanza que custará moito tempo e esforzo eliminar. Pero as grandes cidades teñen que ser
suprimidas, e serano, aínda que sexa a custa dun proceso longo e difícil.»35

Como xa fomos mencionando de xeito frugal á vez que as comentábamos, o enfoque revolucionario
estabelecido  polos  maoístas  para  superar  todas  estas  contradicións  inherentes  á  sociedade  de
transición,  partía  dunhas  limitacións  ideolóxicas  de  base  que,  como  consecuencia,  saldaron  o
proceso  coa  súa derrota.  Á análise  destas  limitacións  consagraremos  os  vindeiros  epígrafes  do
traballo. 

Mais a pesares disto a importancia da Gran Revolución Cultural Proletaria radica en dous
factores: por un lado, pon o foco sacando á luz todas as contradicións existentes na ditadura do
proletariado,  contradicións  que  foran  escondidas  e  inclusive  negadas  no  resto  de  procesos  de
edificación do comunismo no Ciclo de Outubro, ensinándonos aos comunistas revolucionarios a
verdadeira natureza deste longo período de loita entre clases e de loita contra as bases da existencia
das propias clases. E,  por outro,  en que nos sinala os elementos e medios a aplicar para a súa
superación  cara  o  comunismo.  Elementos  que,  coa  previa  identificación  e  superación  das
limitacións nas premisas de carácter ideolóxico do marxismo de Outubro, balance e reconstitución
ideolóxica mediante, permitan ser aplicados de forma profunda, até as súas últimas consecuencias.
Consecuencias que poidan permitir á humanidade transitar cara a sociedade da emancipación, cara o
Reino da liberdade, no segundo Ciclo revolucionario.

A  Revolución  Cultural  non  é  outra  cousa  que  unha  nova  concepción  da  revolución
proletaria, que se forxa na ruptura co modelo baseado no materialismo vulgar da II Internacional e
aplicado  polo  bolxevismo.  Por  tanto,  máis  alá  do  seu  final,  sonlle  aplicábeis  perfectamente  as
palabras do fundador da cosmovisión proletaria respecto da Comuna de París, a pesares tamén do
seu triste final:

«Grazas á Comuna de París  [léase a Revolución Cultural -nota de CCT], a loita da clase
obreira contra a clase dos capitalistas e contra o Estado que representa os intereses desta
entrou nunha nova fase. Sexa cal sexa o desenlace inmediato esta vez, conquistouse un novo
punto de partida que ten importancia para a historia de todo o mundo.»36

Iso  é  a  Gran  Revolución  Cultural  Proletaria:  un  novo punto  de  partida  para  a  construción  do
comunismo polo movemento emancipador da humanidade.

35 A subversión da ciencia polo señor Eugen Dühring, máis coñecido como Anti-Dühring. Na mesma obra Engels
tamén  trata  cuestións  de  carácter  ecolóxico  mostrando,  unha  vez  máis,  que  o  marxismo é  unha  concepción
totalizadora, integral, do mundo e que por ende non precisa ser completada con teorías e movementos políticos
parciais -e por tanto burgueses- de todo tipo, como pode ser, neste caso, o ecoloxista. O cal non é óbice para que
exista a necesidade da negación dialéctica destas correntes para, suprimindoas, conservar o que de correcto ou
progresivo aporten á cosmovisión dialéctica materialista. Volvendo á cuestión do marxismo como cosmovisión, á
cal  ningunha  esfera  do  real  lle  é  allea,  non  constitúe  ningunha  casualidade  que  estes  movementos  parciais
-ecoloxismo, feminismo, nacionalismo, etc.- tomen forza unha vez a praxe revolucionaria do proletariado decae,
correspondendo coa derrota da Revolución Cultural. Un exemplo paradigmático disto é o partido Os Verdes na
Alemaña,  onde  boa  parte  dos  seus  ideólogos  e  fundadores  cambiaron  o  Libro  Vermello  polos  escanos  do
Bundestag -e non fai falta dicir que non precisamente para facer un uso bolxevique dos mesmos-.

36 Carta de Marx a Ludwig Kugelmann do 17 de abril de 1871.
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O papel da herdanza ideolóxica na Revolución Cultural

Ao ser a destrución do capitalismo e a súa superación no comunismo unha empresa profundamente
consciente, onde o factor esencial, dirixente, é ocupado pola ideoloxía ─de aí a importancia para os
marxistas que adquire a aplicación do principio de pór a ideoloxía no posto de mando─, as causas
das  derrotas  dos  intentos  de  acadar  o  obxectivo  da  sociedade  emancipada,  ese  obxectivo  case
sempre relegado, cando non esquecido, polos propios comunistas, hai que buscalas penetrando nos
límites inseridos nas premisas fundantes da propia ideoloxía que guía a travesía do suxeito social
proletario cara a súa autodestrución revolucionaria. Para o revisionismo, o marxismo é unha teoría
acabada, impoluta, perfecta, na cal é inconcibíbel a existencia de limitacións; como tal os fracasos
revolucionarios son explicados recorrendo, na maioría de ocasións, a factores externos, e, en caso
de facer referencia a factores internos, saen a palestra no mellor dos casos ─o cal da unha idea de
até onde chega o abandono da tese do balance polo actual MCEE e MCI─ os erros de aplicación,
cando  non,  aparecen  os  malvados axentes  infiltrados  de  turno.  Só  partindo  deste  positivismo
epistemolóxico, que abrazan todas as correntes comunistas xurdidas ao calor do Ciclo, e que choca
de fronte contra a propia base filosófica do marxismo, pódese explicar que os propios maoístas non
realizaran nestas catro décadas transcorridas desde o fin da Revolución Cultural ningún balance
marxista da mesma.

Como xa apuntamos cando falamos do balance da liña proletaria do PCCh, que se produce
no interregno entre o Salto Adiante e a Revolución Cultural, a grande limitación ideolóxica de base
do maoísmo no eido da teoría da transición cara o comunismo, e da que emanan toda unha serie de
limitacións secundarias, é a identificación entre as categorías xurídicas acerca da propiedade sobre
os medios de produción e as relacións socias configuradas no interior da mesma produción. Esta
tese, que supón unha equiparación mecánica entre forma e contido, entre aparencia e esencia, sen
percibir a existencia da contradición entre as mesmas, e  que polo tanto xa nos mostra claramente de
modo primixenio onde se atopan as súas raíces filosóficas, é propia do evolucionismo lineal cara o
comunismo enarborado pola II Internacional e polo seu principal ideólogo, Karl Kautski. Partindo
da liña sucesoria estabelecida polo desenvolvemento do movemento revolucionario ao longo da
historia,  foi  herdada  en  primeiro  lugar  polo  seu  fillo en  orde  testamentario,  o  bolxevismo,  e,
finalmente, polo seu  neto, o maoísmo. Como sabemos, os avances producidos na edificación do
comunismo teñen a súa orixe no feito de que cada descendente vai renegando parcialmente do seu
proxenitor,  aínda  así  sempre  manteñen  presentes  certas  características  adquiridas  dos  seus
ascendentes, sendo o maoísmo o expoñente máis elevado de dita familia. A concreta tese á que nos
referimos é un deses paradigmas que nunca foi roto durante a vixencia do Ciclo de Outubro e
impediu  o  entendemento  profundo  da  sociedade  clases  que  é  o  socialismo.  Neste  marco
metodolóxico e conceptual quedou preso o maoísmo. Aínda que, se ben é certo que o seu enfoque
mudou durante o transcurso da Revolución Cultural, debido ao feito, sen dúbida, da existencia dun
balance parcial  sobre o mesmo proceso en marcha,  a identificación entre propiedade xurídica e
propiedade efectiva nunca é abandonada, nunca é superada.

Basta remitirse aos documentos programáticos da Gran Revolución Cultural Proletaria, é
dicir, aos documentos elaborados no propio ano 1966, onde se expoñen os seus obxectivos, para
comprobar rapidamente a plena vixencia e aplicación da tese xuridicista sobre a socialización da
propiedade  dos  medios  de  produción.  Tanto  que  a  propia  Revolución  Cultural  nun  primeiro
momento é plantexada no plano teórico como unha revolución na superestrutura para adecuar esta
aos cambios producidos nunha estrutura económica «socialista», isto é, cos cambios producidos tras
a  estatalización  e  a  colectivización  dos  medios  de  produción,  que  darían  lugar  a  esa  ''base
económica  do  socialismo''.  Na  Decisión  do  CC do  PCCh  sobre  a  Gran  Revolución  Cultural
Proletaria, máis coñecida polo nome de Documento dos 16 puntos, programa esencial da GRCP nas
súas primeiras etapas, estabelécese:
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«Aínda que derrocada, a burguesía aínda trata de valerse das vellas ideas, cultura, hábitos
e costumes das clases explotadoras para corromper ás masas e conquistar a mente do pobo
no seu esforzo por restaurar o seu poder. (...) O noso obxectivo actual é esmagar, mediante
a loita, aos que ocupan postos dirixentes e seguen o camiño capitalista, criticar e repudiar
ás  "autoridades"  reaccionarias  burguesas  no  campo  académico,  criticar  e  repudiar  a
ideoloxía  da  burguesía  e  demais  clases  explotadoras,  e  transformar  a  educación,  a
literatura e a arte e os demais dominios da superestrutura que non corresponden á base
económica  do  socialismo,  ao  fin  de  facilitar  a  consolidación  e  o  desenvolvemento  do
sistema socialista.»

A forma que toma a incitación para o inicio da Revolución Cultural, mediante artigos de crítica ao
revisionismo  no  ámbito  cultural-artístico,  mostra  a  súa  razón  de  ser  neste  extracto.  As  ideas
burguesas presentes e reproducidas na formación social chinesa concíbense polos maoístas como
elementos  desligados da base  económica,  ao  ser  esta  entendida en  plena concordancia con ese
inexistente ''modo de produción socialista'' inventado na experiencia soviética. Polo tanto só se lles
pode  presentar  a  existencia  destas  ideas  contrarrevolucionarias  como produto,  no  mero  ámbito
superestrutural,  da  influencia  da  vella  burguesía  expropiada.  Con  este  punto  de  partida,  é
inconcibíbel  unha  análise  marxista  das  relacións  de  produción  e  das  relación  sociais  en  xeral
existentes na estrutura da sociedade chinesa que permita a comprensión da existencia de clases
sociais, como produto principal, que son, da pervivencia da división social do traballo na sociedade
de transición. Polo tanto, a única saída que lles queda aos comunistas chineses desta encrucillada na
que se encontran inmersos, é plantexar a loita contra a burguesía e o revisionismo como unha loita
principalmente  no plano ideolóxico,  como unha loita  de ideas  intersubxectiva,  entre  individuos
illados.  O branco da revolución convértense así  naqueles portadores de ideas burguesas na súa
mente, sen relación coas prácticas sociais que exercen eles mesmos na vida material e das relacións
existente  na globalidade da sociedade.  Non hai,  por tanto,  substrato material  da ideoloxía,  isto
permite  incluso  chegar  ao  emprego  de  cualificativos  categóricos  de  contido  moral,  alleos  á
dialéctica materialista, para definir ás individualidades, tales como falar de cadros «bos» e «malos».

A forma característica que toma o estudo do pensamento Mao Zedong nestas primeiras fases
da GRCP, é dicir, mediante unha asimilación formal produto dunha memorización litúrxica, está
relacionada, xunto con outros elementos de  natureza distinta, con este feito, con entender a loita de
clases na ditadura proletaria como unha loita de ideas: a memorización era unha forma de expiar o
pecado da posibilidade da penetración da influencia das ideas burguesas na "mente" individual de
cada proletario e de cada membro das masas populares.

É  certo  que  algunhas  formulacións  marxianas  dan  pé  a  entender  a  necesidade  de
revolucionar a superestrutura para axustala á estrutura económica, é o caso da que segue: 

«Ao chegar a unha fase determinada de desenvolvemento das forzas produtivas materiais
da sociedade entran en contradición coas relacións de produción existentes ou, o que non é
máis  que a expresión xurídica desta,  coas  relacións  de propiedade dentro das  cales  se
desenvolveron até alí. De formas de desenvolvemento das forzas produtivas, estas relacións
convértense en trabas súas, e ábrese así unha época de revolución social. Ao cambiar a
base económica transfórmase, máis ou menos rapidamente, toda a inmensa superestrutura
erixida sobre ela».37

Estas palabras de Marx, que por si mesmas xa conteñen unha noción determinista-evolucionista do
progreso  histórico-social  máis  que  considerábel,  poden  ser  facilmente  interpretadas  dun  xeito
mecanicista  no  esquema  estrutura-superestrutura,  ao  mutilar  a  realidade  en  dous  aspectos

37 Prólogo da Contribución á Crítica da Economía Política.
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diferenciados e non sinalar a mutua interrelación entre ambas esferas da realidade material. Este
tipo  de  interpretacións  mecanicistas  do  marxismo,  sumándolles  a  tese  da  socialización  como
transformación xurídica da propiedade, común a todo o movemento comunista, e que este propio
extracto do escrito de Marx incita, que leva, por tanto, a entender o «cambio» ao que se refire Marx
como  cambio  xurídico-formal  e  non  como  cambio  efectivo-real,  serve  en  bandexa  a  tese  da
revolución só na superestrutura para os revolucionarios maoístas.

Volvendo  ao  curso  da  Revolución  Cultural,  ao  ser  a  ideoloxía  baleirada  da  realidade
histórico-concreta na que se move, e as concepcións ideolóxicas seren presentadas como entes que
flotan nun mundo platónico das ideas, os maoístas estaban impelidos para formular un efectivo plan
político, unha táctica-plan acorde para dirixirse contra as bases material-obxectivas que permitían a
existencia e a aparición da ideoloxía burguesa e dos seus portadores. Como partindo da concepción
de que as relacións "socialistas" xa estaban asentadas na base económica da sociedade non podía
entenderse a existencia de loita no seo das  propias relacións económicas de produción ─de feito
noutros textos da mesma época céntrase a loita de clase contra a burguesía no campo ideolóxico e
político─ deixase vía aberta, por tanto, para atender á burguesía existente no socialismo como un
pequeno grupo de individuos, non conformados como unha verdadeira clase38. Este feito tería unha
grande transcendencia, e non precisamente positiva, para a dirección da Revolución Cultural, como
veremos cando analicemos a condución da mesma pola liña revolucionaria do PCCh.

Mais o propio desenvolvemento da Revolución Cultural pronto chocaría de fronte contra
estas premisas de partida, deixándoas parcialmente caducas para os propios maoístas. Aínda que a
GRCP nos primeiros meses si se desenvolveu principalmente en loita contra as autoridades cultural-
educacionais  revisionistas,  polo  que non é  ningunha casualidade  que a  vangarda  primeiriza  da
mesma sexa o estudantado universitario  organizado nos gardas  vermellos,  pronto o movemento
sairíase deses canais e expandiríase a outros ámbitos. A primeira ruptura, ten lugar cando a crítica e
loita  alcanza  a  burocracia  administrativa  en  xeral,  con  independencia  do  concreto  marco
institucional no que estivese encadrada, revelando de fronte o problema da escisión masas-Estado.
E  a  segunda,  cando  a  clase  obreira  se  incorpora  ao  movemento  transformador,  e  por  tanto,  a
Revolución Cultural  penetra  tamén nas  relacións  socias  de produción cuestionando a forma de
organización do traballo estabelecida. Isto é o que permite que ao pouco tempo de comezada a
GRCP e, a pesares dos seus obxectivos orixinais, se converta nunha revolución global, totalizante,
que abarca todas as esferas da realidade, en consonancia co explicado no epígrafe anterior.

Por  conseguinte  para  analizar  as  premisas  teórico-ideolóxicas  alcanzadas  durante  este
estadio social  máis elevado da praxe proletaria da revolución, non nos podemos conformar cos
documentos iniciais do mesmo, senón que temos que remitirnos aos que expresan esas concepcións
teóricas máis progresivas. No ano 1975, xa cunha perspectiva ampla do percorrido atravesado pola
Revolución Cultural,  e no marco da campaña  para o estudo da ditadura do proletariado, cuxo
obxectivo era unha verdadeira elevación ideolóxica das masas, os dous máximos ideólogos da liña
revolucionaria do PCCh, Yao Wenyuan e Zhang Chunqiao, publicarían cada un o seu respectivo
artigo teórico sobre a materia. Neles mostrarían o máis lonxe que puido chegar o marxismo inserido
no Ciclo de Outubro sobre a comprensión da sociedade de transición. Xunto con estas concepcións
máis  avanzadas,  as  mesmas  obras  revelan,  a  súa  vez  e  consecuentemente  con ese  carácter,  os

38 Isto que estamos mencionando percibese claramente neste extracto:

«A confiscasicón das súas propiedades  [da burguesía - nota de CCT] non equivale a confiscación das ideas
reaccionarias das súas mentes. Todos os días e a cada momento estén sempre soñanco coa súa restauración, no
restablecemento do paraíso perdido. Aínda que constitúen unha proporción minúscula da poboación total, o seu
potencia  político  é  considerábel  e  o  seu  poder  de  resistencia  é  proporcionalmente  moito  maior  que  o  seu
número.»

Comunicado da XI sesión plenaria do VIII Comité Central do PCCh sobre a Gran Revolución Cultural 
Proletaria.
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déficits  ideolóxicos  que  os  maoístas  non  foron  quen  de  superar  e  que,  por  tanto,  levaron  a
Revolución Cultural  a  súa  derrota,  a  experiencia  socialista  chinesa  ao  seu  final  e  ao  Ciclo  de
Outubro ao seu imparábel declive até a propia liquidación formal-simbólica, cando os cascallos do
Muro caéronlles na cabeza a boa parte dos comunistas.39

En ambos textos destes revolucionarios continuase partindo da base de que o sistema de
propiedade,  tanto  na  súa  forma  estatal  como  colectiva,  é  socialista,  está  en  mans  de  toda  a
sociedade.  Para  mencionar  iso,  citan  ambos  a  Mao,  continuando  a  costume  introducida  nas
primeiras  fases  da  GRCP cando  o  fomento  do  culto  á  personalidade  levou  a  introdución  do
argumento ad verecundiam na figura do presidente do Partido. O extracto citado estabelecía que a
distinción no eido económico entre a China prerrevolucionaria e a China revolucionaria radicaba no
feito de que  «o sistema de propiedade cambiou»40,  é dicir, que o capital  privado individual foi
eliminado. Os elementos progresivos que aparecen neles, respecto dos textos dos primeiros tempos
da Revolución Cultural, son que agora a comprensión dos fenómenos das relacións materiais mudou
parcialmente e  introduciuse unha pequena ruptura na igualación entre  as relacións xurídicas de
propiedade e as relacións de produción. Deste xeito, Zhang Chunqiao di o seguinte no seu texto,
Acerca da ditadura omnímoda sobre a burguesía:

«Debemos notar tamén que existe o problema de dirección tanto na propiedade de todo o
pobo  como  na  propiedade  colectiva,  é  dicir,  o  problema  de  a  que  clase  pertence  a
propiedade  realmente  e  non  de  nome.  (...)  A  política  é  a  expresión  concentrada  da
economía. Que sexa correcta ou non a liña ideolóxica e política e en mans de que clase
estea a dirección decide que clase posúe de feito esas fábricas.»

Efectivamente, sae a palestra para o maoísmo, tras a loita no campo das relacións de produción
durante a Revolución Cultural, a cuestión central da propiedade real sobre os medios de produción
no ámbito da propia sociedade chinesa ─como vimos, no balance sobre a URSS durante a Gran
Polémica xa chegaran a conclusión similares para o país soviético─. Xorde a comprensión, así, de
que poden existir unidades produtivas na sociedade de transición que non estean en mans da clase
obreira. A importancia deste feito é o que o novo, no interior do paradigma sobre o socialismo,
comeza a abrirse camiño. Albíscanse as concepcións máis progresivas ao introducir unha limitada
quebra coa identificación mecánica entre forma e esencia, entre relacións xurídicas e relacións reais
na  economía.  Neste  momento  da  Revolución  Cultural,  o  dogma  da  «base  económica  do
socialismo», orixinado na Unión Soviética,  e asentado na décadas dos anos 30,  sofre  un golpe
considerábel na China maoísta. Isto entreabría as portas para chegar ao necesario análise marxista
das clases en xogo durante a ditadura do proletariado. 

Pero, como ocorre sempre, as concepcións revolucionarias xorden inevitabelmente levando
consigo mesmas, cal pesada lousa, o vello, o atrasado, o caduco. No corpus teórico da ala esquerda
do  PCCh,  isto  maniféstase  ao  persistir  considerando  á  ideoloxía  como  elemento  esencial  da
existencia de empresas non vermellas, en posesión da burguesía. Continua sendo a subxectividade
ideolóxica a nivel individual de cada persoa o elemento central. Neste caso concreto, é a ideoloxía
dos responsábeis das unidades de produción, a que ocupa o papel deslindador no que respecta á

39 Para esa época, a non poucos individuos que adscribían o maoísmo nos anos 70 xa lles dera tempo a medrar
dentro  do  sistema capitalista,  tanto  no  ámbito  político-ideolóxico  liberal  como no  socialdemócrata  -no  noso
Estado temos o exemplo de varias  ilustres  personaxes-.  Isto  revela  que para o que un sector  do comunismo
-prosoviético- lle supuxo o derrubamento do Muro no 89, para o outro grande segmento -maoísmo- sugnificouno,
unha década antes, o enterro na China de Mao Zedong no 76, enterro que nin moito menos foi só físico. Aínda
que,  para  grandeza  do MCI,  houbo outro sector  do maoísmo que persistiu  nos principios  aportando grandes
leccións ao comunismo para o vindeiro ciclo, como o Partido Comunista do Perú.

40 Citado nos dous textos,  Acerca da ditadura omnímoda sobre a burguesía de Zhang Chunqiao e Sobre a base 
social da camarilla antipartido de Lin Biao de Yao Wenyuan.
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propiedade sobre os medios de produción, é dicir, se pertencen ao proletariado ou a burguesía. Por
si mesmo, o feito de considerar que a propiedade dunha clase ou outra se limite ao carácter dun
pequeno grupo de persoas é completamente revelador da deficiencia analítica. Mais isto encontra a
súa explicación no feito de que o entendemento deste fenómeno que alcanza a liña proletaria do
PCCh débese a loita, entendida como intersubxectiva, producida tamén na base económica, coa
incorporación en masa do proletariado á Revolución Cultural.

No  relacionado  co  carácter  da  liña  ideolóxico-política,  que  menciona  Zhang  Chunqiao,
aplicada para a práctica social é un elemento determinante para a posibilidade ou imposibilidade da
transformación  das  relacións  materiais,  mais  nunca,  en  cambio,  determinan  por  si  mesmas,
automática e mecanicamente, as relacións de clase existentes na base económica. Empregando pola
nosa parte o esquema base-superestrutura, non é no terreo superestrutural, terreo do que os maoístas
non dan escapado para  o análise  de  clase,  onde se encontran  as  categorías  configuradoras  das
propias  clases  sociais,  senón  no  terreo  da  base  económica,  nas  relacións  efectivamente
materializadas na mesma. Son as relacións xerárquicas produto da pervivencia da división técnica
do traballo na produción económica as determinantes para chegar a comprensión deste fenómeno no
socialismo.

En efecto, ao saír a nova sociedade das entrañas da vella, empregando a expresión de Marx,
a división do traballo non desaparece dun golpe, neste sentido é o Estado o que se apropia, coa
estatalización xurídica, dos medios de produción en nome dos produtores directos. Mais non son
estes os efectivos propietarios, porque a división do traballo entre dirixentes e dirixidos, entre os
que elaboran os plan no terreo da teoría e os que o aplican na práctica,  crea un muro entre os
obreiros manuais e os seus instrumentos de produción que fai que, até o derrubamento dese muro,
que coincide coa desaparición da división do traballo, non poida existir esa verdadeira apropiación
dos  medios  de  produción  pola  sociedade.  Só  con  este  punto  de  partida  pode,  en  coherencia,
comprenderse o papel que xoga a liña ideolóxica, como elemento determinador de se as prácticas
sociais camiñan cara a transformación da realidade, cara o novo, ou, en troques, camiñan cara o
mantemento das relacións existentes, do vello e, ou o que é o mesmo, se o proceso se dirixe cara o
triunfo do proletariado ou o da burguesía. Isto último, como deixan claro os traballos dos teóricos
maoístas, foi comprendido na experiencia chinesa, e niso mesmo radica a súa importancia e o seu
avance no marco do Ciclo de Outubro, isto é máis do que ningúns outros marxistas inmersos no
Ciclo alcanzaron41. Pero o carácter taxativo das relacións de produción na determinación clasista do
conxunto  social  non  chegou  nunca  a  ser  comprendido,  por  mor  da  acción  teórica  das  vellas
concepcións kautskiano-soviéticas ao respecto.

Partindo  disto,  a  cuestión  que  rapidamente  sae  a  luz  é:  se  a  comprensión  maoísta  da
existencia de burguesía e do revisionismo no socialismo non xorde da análise marxista das relacións
de produción, de onde é que sae durante o movemento revolucionario que constitúe a fase máis
avanzada da praxe revolucionaria. Esta pregunta respóndea Yao Wenyuan no seu texto:

«A existencia da influencia da burguesía e a influencia do imperialismo e o revisionismo
internacionais constitúe a fonte política e ideolóxica do xurdimento de novos elementos
burgueses, e a subsistencia do dereito burgués é a súa importante base económica.»

Aquí, os maoístas, expoñen con toda claridade os dous elementos que consideran responsábeis da
reprodución da clase burguesa durante a etapa de transición ao comunismo: a ideoloxía burguesa,
tanto a nivel estatal como internacional, e a pervivencia do dereito burgués. O emprego das palabras

41 Disto habería que exceptuar a un pequeno sector do propio maoísmo, que mediante a reflexión, o balance, do
final  da  Revolución  Cultural  coa  súa  derrota,  alcanzaron  cotas  de  comprensión  teórico-ideolóxica  sobre  a
transición ao comunismo máis progresivas que a dos propios maoístas chineses. Este pequeno grupo, radicado no
Estado  francés,  núclease  fundamentalmente  en  torno  a  figura  de  Charles  Bettelheim  e  a  revista  teórica
Communisme, elaborada polos seus colobradores.
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«fonte» e «base» non é aleatorio, por suposto. Á ideoloxía, a esas ideas escindidas das relacións
sociais de produción das que xa falamos, outorgáselle o papel principal na reprodución burguesa.
Mentres que a existencia do dereito burgués a nivel económico considérase o chan sobre o que as
sementes  do  primeiro  elemento  poden  cultivarse  para  que  medren  as  plantas  burguesas  e
revisionistas. E este símil é máis que unha simple analoxía coa natureza, representa fielmente as
premisas  ideolóxicas  que  guían  a  práctica  da  esquerda  maoísta  durante  a  Revolución Cultural.
Efectivamente, nos dous textos dos teóricos do maoísmo, sobre todo no de Yao Wenyuan que ten
unha calidade  analítica  lixeiramente  inferior  ao de  Zhang,  a  mención á  antiga  burguesía  e  aos
antigos terratenentes ocupa un papel central, o cal non é nada estraño, xa que estes elementos son
entendidos  como  os  portadores  das  vellas  ideas  reaccionarias.  Isto  mostra  como  entenden  os
comunistas chineses a asimilación da concepcións ideolóxicas; conciben as ideas como inmanentes
ás  persoas  ─tal  concepto  tamén  llelo  aplicarían  aos  revisionistas  ao  presentálos  como  se  tal
condición  fose  unha  característica  inherente  as  súa  psicoloxía─.  Por  tanto,  a  función  da  vella
burguesía sería levar a «dexeneración» a nivel ideolóxico á nova burguesía. Dita noción estabelécea
Yao Wenyuan con claridade no seu texto: 

«Os  elementos  burgueses  recentemente  nacidos  e  pouco  experimentados  son  os  que
infrinxen a lei no escenario, mentres que os vellos elementos burgueses, hábiles en astucia,
diríxenos entre bastidores.» 

E é neste punto onde fai entrada, no conxunto ideolóxico do maoísmo, a pervivencia do dereito
burgués, fundamentalmente nas relacións de distribución. A existencia do traballo asalariado, de
distintas  categorías  salariais  e  a  existencia  de  mercadorías  é  o  que  posibilita,  en  base  a  estas
concepcións  maoístas,  que  determinados  elementos  se  corrompan  na  búsqueda  do  aumento  na
xerarquía social para obter maiores remuneracións e prebendas42.  E,  a súa vez, estes individuos
dexenerarían polo previo influxo na sociedade da existencia e difusión das ideas reaccionarias, labor
que sería exercida pola vella burguesía. Pero todo isto supón unha inversión entre causa e efecto,
unha  de  tantas,  como  veremos.  A  existencia  desa  posibilidade  de  corrupción  por  parte  de
determinados individuos é produto, e non causa, da previa existencia da burguesía burocrática, ou o
que  é  o  mesmo,  e  incluso  máis  precisamente  expresado,  das  relacións  de  carácter  burgués
reproducidas na sociedade que a orixinan.

Outro elemento central nesta concepción como se ve neste fragmento é a violación da lei. En
efecto, como consecuencia de entender que son as relacións de propiedade a nivel xurídico as que
determinan a socialización dos medios de produción, a nova burguesía só pode actuar como tal no
eido das relacións económicas, é dicir, actuar como burgueses efectivos, en función de atentar nas
súas prácticas contra o ordenamento legal que consagra a propiedade social sobre as empresas. A
reprodución da tese xuridicista sobre a propiedade social alcanza tal grao que a propia burguesía
chega a ser definida como tal en función das relacións xurídicas de propiedade, en concreto da súa
vulneración, e non pola súa posición no conxunto de relacións sociais. Por tanto, a absorción das
relacións de produción nas relacións da propiedade xurídica, e as consecuencias que se extraen diso
son plenamente coherentes na formación ideolóxica comunista chinesa. Mágoa que a coherencia
por si soa non converta en correcta ningunha análise!

A consecuencia de todo isto é que se produce unha inversión metodolóxico-analítica na que
as relacións de distribución son as que determinan e priman sobre as relacións de produción, ao
contrario do que realmente acontece non sistemas económicos, onde as relacións de distribución
están causadas polas condicións existentes nas relacións de produción. Polo tanto a solución que a
esquerda do PCCh estabelece para loitar e erradicar as bases da reprodución da clase burguesa non
pode  senón  estar  profundamente  limitada.  Tanto  que  se  considera  que  a  restrición  do  dereito

42 Así se expresa en artigos da mesma época, tales como Arma ideolóxica para restrinxir o dereito burgués de 
Chi Yen, no Pequín Informa número 22 de 1975.
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burgués nas relacións de distribución sería o que permitise transformar as relacións de produción.
Menciona Yao Wenuyan no seu artigo:

«O dereito burgués que subsiste inevitabelmente na distribución e no intercambio baixo o
réxime socialista debe ser restrinxido baixo a ditadura do proletariado, de modo que no
prolongado transcurso da revolución socialista diminúa gradualmente as diferenzas entre
obreiros e campesiños, entre a cidade e o campo e entre o traballo manual e o intelectual e
as diferenzas de xerarquía e créense gradualmente as condicións materiais e espirituais
para eliminar tales diferenzas.»

A superación da contradición entre traballo manual e traballo intelectual e, da propia división social
do traballo entendida en conxunto, déixase ao albor da restrición dunha das súas consecuencias, isto
é, da existencia do dereito burgués. Outra vez a inversión entre causa e consecuencia está servida na
ideoloxía maoísta. Pero como ningunha causa dun fenómeno poder ser resolta limitándose a atacar
aos  seus  efectos,  a  vía  para  a  reprodución  e  o  asentamento  da  clase  burguesa  na  China
revolucionaria  queda  aberta,  por  moito  que  reciba  certos  golpes  parciais  polo  proletariado
revolucionario nas súas ofensivas. É o caso das chamadas á restrición do dereito burgués que fai o
maoísmo na época destes artigos, chamado que atravesa os propios textos que estamos tratando. O
obxectivo,  aínda  que  xusto  e  positivo,  en  ningún  momento  pode  supor  a  transformación  da
organización  social  do  traballo;  que  as  diferenzas  na  escala  remunerativa  sexan  acurtadas  non
conleva ningún cambio nestas relacións. Do que se trata é de transformar as prácticas sociais dos
axentes  produtivos  e  na  sociedade  en  global  para  que  non haxa  parcelas  que  se  convertan  en
propiedade exclusiva de certos individuos, senón, que ao contrario, os mesmo individuos sexan
polifacéticos,  realicen  por  si  mesmos  distintas  tarefas  tanto  no  ámbito  teórico  como  práctico,
fusionándoos, é dicir, que a actividade humana se converta en praxe. 

Mais  en  todo  momento  os  maoístas  chineses  bordean  nas  súas  análises  as  relacións  de
produción como causantes da reprodución das clases  sociais,  sen chegar  en ningún momento a
apuntar ao centro da diana da sociedade clasista. A inversión da relación causa-efecto na produción
económica  só introduce  máis  confusión  na deficitaria  análise  de  clase  elaborada  pola  esquerda
maoísta. Os efectos das relacións capitalistas de produción son, en todo caso, sempre concibidos
como  causas  do  xurdimento  da  burguesía  e  non  a  súa  derivación.  Polo  que  a  parcialidade  e
limitación  intrínseca  dos  métodos  de  loita  e  de  tranformación  postos  en  práctica  durante  a
Revolución Cultural encontra aquí a súa explicación: só poden actuar sobre a esfera dos efectos
máis evidentes, namentres as raíces da sociedade clasista quedan intactas para a súa reprodución.

Pola súa parte, estas limitadas análises e premisas permiten a súa vez explicar con rotunda
claridade  a  condución  que  sufriu  a  Gran  Revolución  Cultural  Proletaria,  cos  seus  avances  e
repregues, coas súas etapas de ofensiva e coas súas etapas de conciliación e de regresión. Pero antes
de pasar á análise deses transcendentais feitos é necesario remitirnos as concepcións orixinarias que
conforman  a  cosmovisión  proletaria.  Efectivamente,  a  deficiencia  do  corpus teórico-ideolóxico
maoísta non pode ser explicada quedándonos simplemente nas súas propias teses elaboradas durante
a  Revolución  Cultural.  Fáise  necesario,  en  cambio,  penetrar  nos  fundamentos  integrantes  do
marxismo.

Marx, Lenin, a división do traballo e o dereito burgués no socialismo

A exposición  máis  acabada,  por  parte  do  fundador  da  concepción  proletaria  do  mundo,  das
características da sociedade de transición e do propio comunismo encóntrase nas Glosas marxinais
ao Partido Obreiro Alemán, máis coñecida no movemento comunista como Crítica ao programa de
Gotha. No seu ano de escritura, 1875, a corrente marxiana e a corrente lassalliana do movemento
obreiro xermano acababan de fusionarse para dar lugar a organización que, posteriormente, sería
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coñecida como SDP e guiaría os designios do movemento obreiro internacional.  Este modo de
constitución, que tantas consecuencias arrastraría para o futuro do movemento revolucionario, tivo
como  resultado  un  programa  ecléctico  e  amorfo.  A reacción  de  Marx  non  se  fixo  agardar  e
criticouno sen piedade, nas súas propias palabras, a el e a Engels, dito programa éralles «de todo
alleo e nada temos que ver con el».43

O texto,  que non sairía a luz pública até mais de 15 anos despois da súa redacción, co
revolucionario  renano  xa  falecido,  seguiu  sen  ser  especialmente  coñecido  entre  o  movemento
obreiro, porque, de feito, atacaba frontalmente algunhas das concepcións xa asentadas no paradigma
que  guiaba  á  socialdemocracia  internacional.  Co  nacemento  do  movemento  comunista,  tras  a
ruptura do movemento socialdemócrata en dúas alas despois da bancarrota da II Internacional, foi
Lenin o seu gran divulgador e  interpretador, a través dunha das súas obras de cabeceira para os
marxistas-leninistas  de todo o mundo,  O Estado e a revolución.  Como analizaremos,  nos dous
textos esenciais da concepción proletaria do mundo, tanto no do alemán como no do ruso, que
describen os elementos configuradores das dúas fases do comunismo e a transición dunha á outra,
hai ingredientes suficientes que explican a futura confusión no manexo das contradicións existentes
nas ditaduras do proletariado.

Na Crítica ao programa de Gotha, criticando as concepción lassallianas sobre o traballo e o
produto do mesmo nunha futura sociedade socialista, Marx introduce unha serie de consideracións
sobre dita sociedade. Entre elas conclúe que a propiedade dos medios de produción será «común»,
serán de propiedade de toda a sociedade, «na sociedade comunista que acaba de saír das entrañas da
sociedade capitalista»,  ou sexa,  na sociedade socialista.  Tal  e como a concibe o revolucionario
alemán, esta sería unha sociedade que ao desenvolverse inelutabelmente co material humano que
lega o capitalismo continuaría manifestando no seu interior certas características da vella sociedade
de clases, tales como a existencia da obrigatoriedade do traballo, do dereito burgués na distribución
e, fundamentalmente, seguiría manifestando a división do traballo, que é causante das anteriores e
cuxa superación queda postergada para a fase superior do comunismo. 

E é aquí onde aparece o gran problema da reflexión marxiana da sociedade de transición: a
existencia da división social  do traballo é incompatíbel coa apropiación polo suxeito social  dos
medios de traballo e produción. Marx incorre na súa análise da ditadura do proletariado nunha
(auto)refutación  ao  introducir  unha premisa  ─acerca  da  propiedade dos  medios  de produción─
incoherente co desenvolvemento das dinámicas propias da mesma sociedade ─a división técnica do
traballo─. Efectivamente, como vimos sinalando neste traballo, a división do traballo presupón que
unha serie de individuos que comparten unha mesma posición nas relacións sociais de produción,
consecuencia de desempeñar o mesmo tipo de actividade, o traballo teórico-intelectual, sexan os
que  de facto,  independentemente  do que  sinale  o  ordenamento  xurídico  socialista,  controlen  o
proceso  produtivo  e  os  instrumentos  para  a  produción.  Mentres  que  os  produtores  directos,  os
proletarios, que se conforman como tal ao calor de realizar a mesma función nas dinámicas de tal
sistema: o traballo manual, quedan separados da propiedade efectiva sobre os medios de traballo
que empregan na práctica social. Por tanto, propiedade común dos medios de produción e división
do traballo son conceptos mutuamente excluentes, a existencia dunha impide a existencia da outra.
A división do traballo expresa a manifestación de propiedade efectiva sobre os medios de produción
e rexeita a noción de propiedade común, ou dito noutros termos, de non propiedade. 

Se por algo se caracteriza esta concreta obra marxista, a Crítica, é porque nela a división do
traballo non aparece mencionada como o elemento esencial causante da separación en clases do
suxeito social.  Deste xeito,  cando o renano estabelece as condicións transformadoras necesarias
para o tránsito da fase inferior á fase superior do comunismo44, a división social do traballo aparece,

43 Na carta dirixida a Wilhelm Bracke, adxunta ás propias Glosas marxinais.

44 Referímonos ao transcendental parágrafo que segue:

«Nunha fase superior da sociedade comunista, cando desapareza a subordinación escravizadora dos individuos á
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por suposto, mais encóntrase á vez situada con outras dúas, concretamente a necesidade do traballo
libre, voluntario, comunista e unha alta produtividade do traballo, sen estabelecer unha primacía ou
xerarquía entre estas contradicións sociais a superar. É certo que unha lectura profunda, ten por
forza, que considerar que a división do traballo é a traba esencial a vencer entre as mencionadas por
Marx. Por un lado, a existencia do traballo alienado é unha consecuencia da separación dos obreiros
manuais respecto dos medios de produción e do produto do seu traballo, e detrás diso o que se
encontra é a mesmísima división social do traballo. Por outro, o gran desenvolvemento das forzas
produtivas  que  posibilite  esa  grande  produción  de  riquezas,  Marx,  faina  suxeitar  ao
«desenvolvemento dos individuos en todos os seus aspectos», ou o que é o mesmo, á eliminación da
división do traballo que aprisiona a cada individuo á realización dunha única actividade no proceso
produtivo durante toda a súa vida, castrando a súa iniciativa e a súa capacidade de transformación
da natureza. Mais para chegar a esta conclusión é preciso, digamos, ler entre liñas. E a verdade é
que en ningún momento Marx centra a división do traballo no lugar que merece como o grande
obstáculo a superar para facer das sociedade divididas en clases un asunto de estudo histórico. Para
comprender isto hai que entender  as propias características desta  obra,  que é precisamente iso,
unhas  glosas  marxinais  ao  sucinto  programa do partido  socialdemócrata  xermano,  e  non unha
elaboración sistematizadora do pensamento marxiano ao respecto desta cuestión teórica. O cal é un
feito que atravesa toda a elaboración teórica de Marx e Engels, onde, exceptuando o Anti-Dühring,
non  existen  obras  sistematizadoras  e  deixan  a  comprensión  dalgúns  elementos  ao  albor  do  bo
entendemento dos seus continuadores. No tema concreto da posición esencial que ocupa a división
do traballo  no seo das sociedades de clases,  en sentido contrario do que acontece na obra que
estamos tratando, é algo que si aparece expresado de forma bastante máis explícita noutras obras
dos pais da cosmovisión máis avanzada da humanidade. É o caso, por exemplo, d'A ideoloxía alemá
e do propio Anti-Dühring. Deixemos que fale Engels:

«E agora consideremos a infantil idea do señor Dühring de que a sociedade pode tomar
posesión da totalidade dos medios de produción sen cambiar radicalmente o vello modo de
producir e, ante todo, sen suprimir a vella división do traballo; segundo el, todo está listo
en canto "se toman en conta as disposicións naturais e  as capacidades persoais",  pero
deixando como antes a enteiras masas de existencias escravizadas pola produción dun só
artigos,  "poboacións"  enteiras  absorbidas  por  unhas  soa  rama  da  produción,  e  á
humanidade  dividida,  como  antes,  en  certo  número  de  diversos  "tipos  económicos"
anquilosados, como son o de "peón" e "arquitecto".»45

Nótese o «ante todo» que sitúa o «testamenteiro (albacea en castelán) literario de Marx» antes da
expresión  «supresión  da  vella  división  do  traballo».  En  efecto,  Engels  sinala  de  forma
meridianamente clara a radical ─de raíz─ incompatibilidade existente entre división funcional e
técnica do traballo e toma de posesión en conxunto,  en común, dos medios de produción pola
sociedade,  inclusive  outorgándolle  a  idea  en  contrario  o  cualificativo  de  «infantil».  No  Anti-
Dühring, ese traballo tan deostado polos intelectuais académicos creadores dun falso engelsianismo
oposto  ao  marxismo,  encóntranse  leccións  de  capital  contido  para  o  marxismo-leninismo,  moi
acotío esquecidas polos comunistas. Coa perspectiva que nos da a conclusión do Ciclo, e con el das
experiencias  de  edificación  do  novo  modo  de  produción  comunista,  non  só  é  que  exista  esa

división do traballo, e con ela, o contraste entre traballo intelectual e o traballo manual; cando o traballo non
sexa soamente un medio de vida, senón a primeira necesidade vital; cando, co desenvolvemento dos individuos en
todos os seus aspectos, crezan tamén as forzas produtivas e corran a chorro cheo os manantiais da riqueza
colectiva, só entón poderá rebasarse totalmente o estreito horizonte do dereito burgués e a sociedade poderá
escribir  nas  súas  bandeiras:  De  cada  cal,  segundo  as  súas  capacidades;  a  cada  cal  segundo  as  súas
necesidades!»

45 Anti-Dühring.

50



incompatibilidade de raíz, senón que a pervivencia da división social do traballo na sociedade de
transición  continua  determinando  unha  estruturación  clasista  do  suxeito  social  na  que  os  que
exercen traballo intelectual ─administradores, técnicos, cadros, etc.─ conforman unha  nova clase
social, a burguesía burocrática.  Nova no sentido de que presenta unha aparencia distinta e unha
posición lixeiramente modificada respecto da burguesía na sociedade capitalista. Pola súa parte, que
estes elementos conformen unha clase burguesa -na verdadeira significación de clase e non como
individuos  illados  que  comparten  só  algunhas  características-  é  independente  da  percepción
subxectiva que eles poidan ter sobre a súa posición nas dinámicas materiais da sociedade. Dito
doutro  modo:  aínda  que  subxectivamente  exista  unha  auto-percepción  revolucionaria,  a
determinación clasista  encóntrase  na posición  obxectiva-material  ocupada nas  relacións  sociais,
polo que o fundamental da cuestión radica na transformación cara a súa superación das dinámicas
capitalistas  reproducidas  na  ditadura  proletaria.  Polo  tanto,  as  definicións  da  burguesía  no
socialismo por parte da ala esquerda do PCCh, pondo o acento en aspectos non determinadores de
clase, mostran, e máis aínda coa perspectiva do fracaso da Revolución Cultural, a súa profunda
limitación de base.

Por outra banda, a última das condicións que expón Marx nese parágrafo citado da Crítica, é
dicir, a alta produtividade do traballo froito do desenvolvemento das forzas produtivas, xunto con
que as principais consideracións marxistas alí elaboradas sobre o modo de produción comunista
xiran ao redor das relacións de distribución, sentou as bases para unha interpretación produtivista a
posteriori destas condicións necesarias para a construción da fase superior do comunismo. De feito,
o elemento que máis soe transcender desta obra é a enunciación dos principios distributivos en
ambas fases do comunismo; a cada un segundo o seu traballo no socialismo e a cada un segundo
as súas necesidades no propio comunismo. Evidentemente, que o comunista xermano se centre en
dito asunto responde a que introduce tales elementos en función da crítica ao punto programático da
socialdemocracia alemá onde se estabelece o relativo ás relacións de distribución no socialismo
lasselliano. Aínda así, parece que ao final da súa exposición, Marx dáse conta das consecuencias a
onde pode levar unha interpretación ao pé da letra das súas reflexións sobre a sociedade do futuro e
sentencia, cal advertencia, o seguinte: «Aínda prescindindo do que queda exposto, é equivocado, en
xeral, tomar como esencial a chamada distribución e por nela o acento principal. A distribución dos
medios de consumo é, en todo momento, un corolario da distribución das propias condicións de
produción.»  Marx  recorda a  primacía  das  relacións  sociais  de  produción  sobre  as  relacións
distributivas. Mais, como xa sabemos, tal advertencia foi desoída polos seus sucesores, tanto polos
bolxeviques como polos maoístas.

E  precisamente  deles,  dos  seus  sucesores,  temos  que  falar  agora.  Concretamente  do
discípulo máis avantaxado de Marx e Engels, Lenin. Tal e como introducimos, a interpretación en
clave leniniana da Crítica ao programa de Gotha foi realizada  n'O Estado e a revolución.  Escrita
nas vésperas da revolución de Outubro, esta obra constitúe un ataque frontal contra as concepcións
do marxismo socialdemócrata no relativo as teses sobre a revolución proletaria, o aparato estatal e a
etapa  de  transición  ao  comunismo,  como  consecuencia  da  necesidade  de  deslindar  campos  co
revisionismo. Mais ese marxismo era do que Lenin procedía, polo que aínda que en loita de dúas
liñas contra as consecuencias máis dexeneradas do mesmo, o seu prisma interpretativo-analítico
encóntrase empapado polos mesmos paradigmas da formación ideolóxica da II Internacional. O
mesmo explica os resultados aos que chega o revolucionario ruso na súa análise da obra marxista.
En  efecto,  se  como  acabamos  de  ver  as  teses  marxianas  xa  contiñan  no  seu  interior  certas
limitacións,  Lenin,  aínda  que  estabelecendo  un  avance  de  importancia  esencial  respecto  das
premisas  socialdemócratas,  como consecuencia  de  que  o  novo e  o  vello  forman unha  unidade
dialéctica e actúan xustapostos, en xeral, pódese afirmar que empeora as reflexións de Marx, por
influencia  dese  marxismo ortodoxo  da  II  Internacional,  que  nesta  concreta  cuestión  afoga  ao
marxismo creador que Lenin desenvolveu noutros elementos centrais da Liña Xeral da Revolución
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Proletaria Mundial.46

En Lenin, a tese da propiedade común no socialismo a pesares da existencia da división do traballo
en tal sociedade, estabelecida por Marx na Crítica, é plenamente recollida e asumida. En realidade,
as concepcións estatalistas vixentes no marxismo nesas alturas ─polo influxo da socialdemocracia
alemá─ complicaban aínda  máis  decatarse,  nunha análise  da obra do xermano,  desa limitación
introducida polo mesmo e estabelecer a necesaria ruptura con ela. Tanto que en Lenin a visión sobre
o  aparato  estatal  está  dominada por  un  fetichismo estatalista  que  n'O Estado e  a revolución é
plenamente perceptíbel. Mostra delo é o seguinte parágrafo:

«Existindo estas premisas económicas, é perfectamente posíbel pasar inmediatamente, da
noite á maña, despois de derrocar aos capitalistas e aos burócratas, a substituílos na obra
do  control  sobre  a  produción  e  a  distribución,  na  obra  do  rexistro  do  traballo  e  dos
produtos  polos  obreiros  armados,  por  todo  o  pobo  armado.  (Non  hai  que  confundir  a
cuestión  do  control  e  o  rexistro  coa  cuestión  do  persoal  científico  de  enxeñeiros,
agrónomos, etc.: estes señores traballan hoxe subordinados aos capitalistas e traballarán
aínda mellor mañá, subordinados aos obreiros armados.)»

Lenin estabelece unha escisión  entre  política e  economía,  onde o poder  político outórgaselle  a
simple  función  de  administrador  social,  amén,  claro,  da  función  represora  sobre  a  clase  non
dominante.  Concibindo  a  administración  como  unha  actividade  adxudicada  ao  exercicio  polas
masas coa súa consecuente conversión en administradores e acabando, por tanto, coa separación
entre aparato estatal e masas.  Ben é certo que, despois, coa revolución de Outubro, o rumbo iría en
distinto sentido. Mais isto, no plano teórico, é o que permite considerar que a propiedade estatal dos
medios de produción equivale á propiedade social. Ao ser o Estado un aparato de masas e controlar,
supervisar,  a  dirección  da  sociedade  os  elementos  que  se  encontren  baixo  tal  control
pertenceríanlles ás  propias masas  proletarias.  Pero,  tras tal  posicionamento,  propón un salto  ao
baleiro entre as relacións políticas e as relacións sociais-económicas. Se no primeiro ámbito oponse
a división social do traballo, no segundo, nas relacións de produción, esta ruptura da continuidade
entre esferas da materialidade, permítelle defender sen ningún problema o emprego de métodos que
promoven abertamente a división do traballo, basicamente o sistema taylor e o estabelecemento dos
expertos burgueses nos postos dirixentes a nivel técnico subordinando á clase proletaria a estes, sen
advertir, a interrelación entre ambos, e, sen avistar, o obstáculo insalvábel que isto supuña para a
revolucionarización das  prácticas  sociais.  No estratego da revolución bolxevique non existe  un
tratamento  sistemático  da  división  do  traballo  a  nivel  das  dinámicas  económicas,  centrándose
fundamentalmente no ámbito do aparato político do proletariado, ao considerar que no ámbito das
relacións de produción esta contradición sería superada polo simple desenvolvemento das forzas
produtivas. O Estado, con tal concepción, queda convertido, por tanto, no instrumento esencial para

46 Por mor das formas máis  estreitas de práctica que inundan ao movemento comunista dos nosos días,  que
conlevan  un  profundo  desprezo  polo  tratamento  sistemático  das  cuestións  teórico-ideolóxicas,  os  que  se
proclaman herdeiros da tradición leninista rexeitan seguir o inmenso legado exemplificante que aportou Lenin ao
comunismo  na  súa  actividade  como  militante  comunista,  como  estratego  da  revolución  proletaria.  Se  o
revolucionario ruso se encargou de desenvolver o marxismo creador opondo loita de dúas liñas ao  marxismo
ortodoxo, vale dicir anquilosado, os leninistas dos nosos tempos dan por completamente elaborado e rematado o
desenvolvemento da cosmovisión proletaria  ─en realidade nin sequera consideran cosmovisión ao marxismo,
senón que o reducen a unha ciencia─. Así, no corpus que os guía, o practicismo compleméntase coa outra cara da
mesma moeda: o teoricismo, estabelecendo, por tanto, unha muralla chinesa entre teoría e práctica, na que a
primeira é mera xustificación baleirada de contido da segunda. Volvendo a figura de Lenin, que este, en momentos
críticos na situación política sobre a que tiña que actuar se puxese a realizar elaboracións teóricas de grande
importancia e extensión debe parecerlles un auténtico sacrilexio, empregando a terminoloxía relixiosa que encaixa
mellor co seu paradigma que a marxiana ao nosos revisionistas. Un exemplo é esta mesma obra,  O Estado e a
revolución, escrita no período entrerrevolucións na Rusia do 17.
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o  proletariado,  relegando  as  transformacións  das  prácticas  a  nivel  económico  e  social.  Tal
concepción  sería  recollida  despois  por  Stalin  ─que acabaría  considerando a  ditadura  proletaria
como dirección da sociedade47─ e os comunistas chineses -coa revolución fundamentalmente na
superestrutura, de polo menos, as primeiras etapas da Revolución Cultural e que nunca foi quebrada
totalmente-.

En  Lenin  móstrase  patentemente  a  adopción  de  premisas  tecnicistas-produtivistas,
coadxuvadas, sen dúbida, pola acción ideolóxica da teoría socialdemócrata-evolucionista das forzas
produtivas.  A superación  de  todas  as  contradicións  no  terreo  das  relacións  de  produción  élle
outorgada ao accionar da técnica, como se esta estivese baleirada carácter de clase, como se fose
neutral e non estivese unida a determinadas organizacións do traballo que delimitan o campo entre o
proletariado e a burguesía.  Desde logo, todo parece indicar que os grandes  avances,  en termos
burgueses, claro, na produción coa entrada do capitalismo na súa fase imperialista tivo un forte
impacto no revolucionario bolxevique. Non en van foi o ruso o encargado de analizar tal estadio
superior  do modo de produción burgués desde un perspectiva marxista no campo revolucionario.
Tan lonxe parece ir esta visión, que a idea que subxace n'O Estado e a revolución do socialismo é
un gran consorcio produtivista supervisado desde o exterior, arriba, por un Estado de obreiros, ou o
que  é  mesmo,  un  capitalismo  monopolista  posto  baixo  o  control  da  clase  proletaria  coa
transformación da titularidade xurídica sobre os  medios  de produción48.  De feito,  as  reflexións
leninianas sobre que o capitalismo monopolista de Estado é a antesala do socialismo van neste
sentido, e non se refiren simplemente a un tránsito temporal entre sistemas socio-económicos. Deste
xeito,  naquelas  obras  nas  que  Lenin  estabelece  unha  diferenciación  entre  os  termos
confiscación/nacionalización  e  socialización,  como  é  o  caso  do  seu  artigo  titulado  Acerca  do
infantilismo esquerdista e do "espírito" pequenoburgués, centra tal diverxencia, en coherencia cos
postulados de base, na cuestión dun control técnico efectivo desde o aparato estatal -na primeira non
existiría dito control real e na socialización, por contra, si-. E, por tanto, non se refiren á apropiación
social sobre os medios de traballo, non se dirixen a chamar a atención sobre a necesidade de pórlle
fin á separación entre obreiros e medios de produción nas propia organización social do traballo.

A súa vez, a sobredimensión do factor distributivo tal e como aparece na redacción de dito
artigo  polo  renano,  leva  a  que  Lenin  adopte  un  igualitarismo  salarial  ─Lenin  introduce  esta
categoría no socialismo, categoría distinta dos bonos de traballo de Marx; a primeira é o pago pola
forza de traballo, a segunda o pago polo traballo efectivamente realizado, con certas deducións de
carácter social─. Di o ruso: «Do que se trata [no socialismo] é de que traballen por igual, garden
ben a medida do seu traballo e de que gañen igual salario». Isto semella ser o contrapeso leniniano á
súa visión sobre a contradición entre traballo intelectual/dirixente e manual/dirixido na sociedade de
transición. Ao reproducirse esta última sen pórlle freo, a diferenciación social está servida, o modo
de combatela é igualando aos individuos no tocante a súa  riqueza, función encargado ao Estado
velando polo reparto de igual traballo, e por tanto, igual salario, á poboación. O prezo a pagar por
deixar intactas as relacións de produción por mor da aplicación da técnica burguesa ao tránsito ao
comunismo é centrarse nas relacións de distribución, intentar paliar nestas últimas o que provocan
as primeiras.

En efecto, a existencia de división do traballo no socialismo determina que a retribución do
traballo sexa distinta,  de feito Marx, déixao meridianamente claro na seguinte frase da  Crítica:
«Pero uns individuos son superiores, física e intelectualmente a outros e rende, pois, no mesmo

47 Tese exposta polo dirixente bolxevique no seu informe Sobre o proxecto de Constitución da URSS en 1936 tras
a supresión, na teoría, das clases antagónicas. Como é xa coñecido, o seu sucesor, Kruschev, dotouna de máis
coherencia interna ao sustituila, conntinuandoa no fundamental, pola teoría do Estado de todo o pobo.

48 Na obra marxista xa sinalada, a  Crítica ao programa de Gotha, o propio Marx, pregunta retóricamente se:
«Acaso  as  relacións  económicas  son  reguladas  polos  conceptos  xurídicos?  Non  xorden,  polo  contrario,  as
relacións xurídicas das relacións económicas?».  En cambio,  nas experiencias do Ciclo de Outubro,  foron as
relacións xurídicas as que se consideraron reguladoras das relacións económicas, co resultado xa coñecido.
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tempo, máis traballo, ou poden traballar máis tempo». O traballo simple e o traballo complexo,
intimamente unidos á división do traballo, non desaparecen no socialismo e, por tanto, o traballo
efectivamente  realizado  ten,  por  forza,  de  ser  distinto  entre  os  individuos  supondo  distintas
percepcións  de medios  de consumo,  é  dicir,  de  riqueza.  A resolución de tal  contradición,  pasa
evidentemente pola supresión da diferenciación entre os traballos, en cambio, a igualdade salarial é
un simple parche que inverte a  determinación entre as relacións de distribución e as relacións de
produción. Tanto é así, que nas experiencias socialistas tal igualdade non se puido cumprir porque a
división do traballo impúñalle límites obxectivos. A distribución en función do traballo é de por si
desigual  e  tal  desigualdade  superase  co cambio das  dinámicas  da  organización do traballo  que
conleven a transformación do principio distributivo cara as necesidades de cada individuo. 

Todas estas consideracións están feitas abstraéndonos, de que en realidade, nin na Rusia
soviética nin na China popular, se aplicou o principio de cada un segundo o seu traballo. O traballo
asalariado nunca foi suprimido, é dicir, a sociedade socialista da Crítica ao programa de Gotha non
foi aplicada, constituiría esta última un estadio social máis desenvolvido que o socialismo realmente
existente  no pasado Ciclo revolucionario.  E isto,  en oposición ás consideracións feitas desde a
dirixencia  comunista  destas  países,  que  si  consideraban  que  estaban  aplicando  o  principio
distributivo da fase inferior do comunismo, cando  en realidade estaban pagando a forza do traballo
mediante salarios e non o traballo realizado mediante bonos de traballo.  Zhang Chunqiao mostra tal
concepción neste fragmento do seu texto Acerca da ditadura omnímoda sobre a burguesía:

«Mentres  a comuna non teña tanto produtos  como para "comunizalos"  coa brigada de
produción e o equipo de produción e mentres as empresas de propiedade de todo o pobo
non  poidan  aportar  produtos  sumamente  abundantes  para  distribuílos  aos  nosos  800
millóns de habitantes segundo as súas necesidades, non poderemos senón continuar coa
produción de mercadorías, o intercambio por medio do diñeiro e a distribución a cada un
segundo o seu traballo.»

Non só se entende o socialismo como unha sociedade onde a produción mercantil e as categorías
mercantís son mantidas durante todo o proceso até o tránsito ao comunismo, senón que a aplicación
do principio asignado ás relacións de distribución baseado nas necesidades de cada un, propio da
fase superior do comunismo, é determinado neste prisma polo aumento da produtividade. Por tanto,
a  confusión da que falabamos acerca das fases do comunismo durante a praxe revolucionaria do
Ciclo de Outubro foi  notábel,  ao asentarse  cada  vez máis  o  realismo das  relacións  capitalistas
vixentes no lugar do revolucionarismo das relacións sociais comunistas, por unha deficitaria base
ideolóxica de partida. E con tal paradigma, non pode ser motivo de estrañeza, que os comunistas
chineses na Revolución Cultural, cando tentan limitar as diferenzas sociais, se centren na restrición
do dereito burgués existente nas relacións de distribución e non na transformación das relacións de
produción.  O  peso  principal  da  actividade  revolucionaria  ponse  na  igualación  salarial  e  na
limitación dos privilexios materiais dos cadros e técnicos; medidas necesarias e imprescindíbeis
para a transformación da conciencia das masas, pero que, en cambio, deixan incólume a división
social do traballo existente. Se temos en conta que a campaña de estudo da ditadura do proletariado
e de restrición do dereito burgués, nas que, enmarcados nela, os textos dos teóricos da esquerda
maoísta  son  a  súa  exposición  máis  pulida,  baseábanse  no  seu  aspecto  teórico-formativo  na
asimilación das obras dos clásicos do marxismo-leninismo das que vimos falando, as consecuencias
non poden constituír sorpresa algunha e, por contra, podemos concluír que eses documentos, coas
súas virtudes e os seus defectos intrínsecos, non son máis que a consecuencia lóxica do marxismo
do Ciclo de Outubro.

Erros de aplicación ou "erros" de base na condución da GRCP?
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Un  dos  elementos  máis  controvertidos  acerca  da  revolución  chinesa  son  as  alianzas  entre  o
proletariado revolucionario e determinadas fraccións da burguesía burocrática ao longo do proceso
da  Revolución  Cultural,  que,  a  súa  vez,  decidiron  a  actuación  da  liña  proletaria  en  concretos
contextos deslindadores do movemento, sendo finalmente transcendentais para o mesmo, en sentido
negativo. Alén dos límites obxectivos de partida, basicamente, o ser a ala esquerda do Partido e o
proletariado  minoritarios,  tanto  no  PCCh  como  no  conxunto  das  clases  da  sociedade  chinesa,
respectivamente, as causas para tal manexo estratéxico da revolución enlazan coa función operante
dos  paradigmas  deficitarios  do  corpus ideolóxico  maoísta,  ocupando  a  posición  esencial  na
determinación da condución da GRCP mediante os métodos sinalados. Neste senso, o recurso a
tales vías de condución do proceso constituíron a consecuencia directa da limitada análise das clases
sociais  na China revolucionaria e nas formación sociais  de transición en xeral,  que analizamos
anteriormente. En tal sentido, non comprender a burguesía durante a sociedade de transición como
unha verdadeira clase determinada pola súa posición nas relacións e dinámicas sociais, ao contrario,
entendela como unha categoría agrupadora de individuos que, no fundamental, non se identifican
pola  súa  posición  no  proceso  de  reprodución  da  vida  material,  senón  que  conformaban
«camarillas»,  permitía  nas  premisas  da  ala  esquerda  do  PCCh,  a  realización  de  alianzas  con
segmentos do inimigo de clase para enfrontarse a outros e ir gradualmente eliminando sectores da
clase burguesa até a súa total supresión. A burguesía era seccionada en diversos «cuarteis xerais»
aos que o proletariado tería que ir asaltando dun en un, apoiándose ao mesmo tempo noutros, para,
posteriormente, ser tamén estes asaltados. Con esta base procedimental e estratéxica para a loita de
clases  revolucionaria  non  pode  constituír  ningunha  sorpresa  que  a  GRCP  adoptase  formas
reformistas, de cambio parcial e non ruptura de raíz do vello, durante o seu transcurso, que, como
corolario, acabarían apagando á propia ofensiva revolucionaria.

O fenómeno que máis claramente mostra estas consecuencias é, sen dúbida, o abandono da
Comuna como organización do poder proletario. A principios do ano 67 o movemento de masas
alcanzaba a súa etapa de maior efervescencia abrindo no horizonte a posibilidade efectivo-real de
construción dun poder revolucionario do proletariado baixo unha forma de organización comunal,
un dos obxectivos orixinarios e principais da Revolución Cultural.  Mais no momento en que se
abriu  esta  posibilidade,  a  liña  proletaria,  con  Mao  á  cabeza,  deu  marcha  atrás  renunciando  á
aplicación radical dos principios da revolución baixo a ditadura proletaria. A proximidade da toma
do poder  político  actuou como factor  de  repregue  e  capitulación49.  Tras  semellante  renuncia  á
revolución encóntranse as premisas operantes no sistema ideolóxico que guiaba ao maoísmo. Con
elas, a probabilidade ou incluso a necesidade por parte dos comunistas revolucionarios de desatar
unha  guerra  civil  revolucionaria  aberta  durante  a  sociedade  de  transición  quedaba  totalmente
descartada. E isto foi exactamente o que aconteceu: o temor a que o movemento tomase a forma de
guerra  civil,  posibilidade  máis  que  verosímil  tendo  en  conta  o  cariz  que  estaba  tomando  a
mobilización das masas50, levou aparellada a renuncia a transformación de raíz do sistema político e
social  chinés.  A transformación totalizante,  global,  das  relacións  sociais  en todas  as  esferas  da
realidade e o ataque frontal contra a burguesía como clase foron suprimidas, adoptando, en troques,

49 Isto recorda poderosamente á actuación do Partido Comunista do Nepal (maoísta), cando, coa entrada da
Guerra Popular na súa fase de ofensiva estratéxica e a conquista do poder en todo o país na punta dos dedos,
renunciou a continuar a revolución e optou por integrarse no Estado burgués nepalí. A incapacidade do maoísmo
para realizar balance do pasado da súa propia corrente tivo como consecuencia na experiencia revolucionaria deste
país asiático aquilo que Marx, seguindo a Hegel, denominou a repetición da historia dúas veces: a primeira como
traxedia ─derrota da Gran Revolución Cultural Proletaria─ e a segunda como farsa ─rendición da Guerra Popular
no Nepal─.

50 Os  excesos  cometidos  por  parte  das  masas  revolucionarias  xogaron  un  papel  fundamental  nestas
consideracións  por  parte  do  maoísmo.  Mais  todo  revolucionario  que  se  precie  e  toda  revolución  que  sexa
merecedora de levar tal nome, o cal non é baladí, ao seren estas o fenómeno transcental para o desenvolvemento
da humanidade cara o encontro consigo mesma, debe afrontar e entender como algo consubstancial ao seu propio
carácter a produción de excesos.
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o camiño  para  a  parcialización  das  loitas  e  para  manter  as  alianzas  con distintas  fraccións  da
burguesía.  Como  mencionamos  na  explicitación  dos  elementos  fundamentais  da  Revolución
Cultural, a Comuna foi substituída polos comités revolucionarios da tripla alianza, formados por
representantes das masas revolucionarias, cadros do Partido e membros do EPL. Esta forma de
organización estatal era froito dun compromiso coas fraccións da burguesía; o feito de que o EPL,
instrumento  da  fracción  da  burguesía  burocrática  encabezada  por  Lin  Biao,  formase  parte  dos
mesmos é sintomático: coa alianza entre o proletariado revolucionario e este segmento da clase
burguesa foi como se preparou, iniciou e transcorreu a Revolución Cultural até 1969-1970. Levar
adiante a transformación do sistema político mediante o estabelecemento de Comunas por todo o
país supuña para o maoísmo a ruptura inexorábel da alianza que daba vida á GRCP. Na encrucillada
del tal contexto, a vangarda maoísta, no lugar de optar por apoiarse na potencialidade revolucionaria
das masas decantouse, de acordo coas súas premisas, por desenvolver a loita de dúas liñas mediante
intrigas de palacio, mediante pactos e compromisos cos fraccións do inimigo a bater. O resultado
inmediato foi a integración dos proletarios e estudantes revolucionarios nas estruturas do poder
estatal, quedando por tanto, os elementos do novo que aportaba a GRCP, na apropiación por parte
da poboación das tarefas políticas, deturpado. E en efecto, como nos sinala a historia revolucionaria
da nosa clase, a convivencia e compromiso do novo co vello sempre leva ao triunfo do último
elemento, pola resistencia que impoñen as dinámicas persistentes do vello, se non son quebradas
frontalmente  polo  elemento  consciente  revolucionando  a  realidade.  Cos  comités,  aínda  que  a
participación,  nun  primeiro  momento  das  masas  na  xestión  do  poder  político  incrementouse,
finalmente, a forza das relacións burguesas existentes na formación social depararon a continuación
da antiga división política do traballo entre dirixentes na administración e dirixidos na sociedade,
imposibilitando unha reordenación do aparato estatal  cara a apropiación social  e truncando, por
tanto, o futuro do movemento. Do mesmo xeito, o mar armado de masas, tese enunciada por Lenin
n'O Estado e a revolución  e recollida polo maoísmo,  quedou convertido en mar desarmado de
masas,  sendo,  por  contra,  o  EPL o  detentador  da  forza  armada  e  intervindo  como  elemento
garantizador  da  paz social nos  momentos  de  auxe da revolución.  As milicias  populares,  como
consecuencia,  non  adquiriron  forza  ao  trazarse  como  organizacións  subordinadas  ao  exército
profesional. E a causa é a mesma: a alianza do maoísmo coa fracción da burguesía que tiña a súa
base nas estruturas do Exército. 

Neste sentido, se a función do poder revolucionario é ser unha mediación entre vangarda e
grandes  masas  para  a   negación  dialéctica  de  ambas  mediante  a  súa  fusión  na  sociedade
emancipada, o estabelecemento de cotas para a integración nos órganos do poder político, tal e
como  supuña  a  natureza  dos  comités  revolucionarios,  en  función  da  posición  ocupada  polos
individuos no conxunto social  non pode actúar no senso de superar as contradicións existentes,
senón  que  actua,  en  cambio,  como  mantedor  e  garantizador  da  parcialización  da  sociedade
impedindo,  por  tanto,  a  auto-elevación  das  masas  ás  posicións  de  vangarda.  En  tal  sentido,  o
carácter regresivo dos comités da tripla alianza fronte ao organismo de poder representado pola
Comuna é meridianamente claro e evidente.

Con esta dirección dada aos acontecementos na disxuntiva que se abriu entre profundar na
revolución ou conservar no fundamental o status quo, a fusión entre a vangarda revolucionaria e as
masas populares sufriu un duro golpe. As masas foron abandonadas pola primeira no cénit da súa
praxe,  cando  o  baleiro  de  poder  político  estaba  comezando  a  ser  ocupado  polo  proletariado
revolucionario. Este evento, a produción resultante do actuar revolucionario co afundimento dos
aparatos  estatais  e  partidarios,  revelan  un  dos  elementos  esenciais  das  experiencias  socialistas
materializadas no Ciclo de Outubro, isto é, o relativo a conversión, unha vez estabelecido o Estado
de transición, do Partido leninista de novo tipo nun aparato xestor a nivel administrativo. En efecto,
a  vangarda  no  socialismo do  Ciclo  converteuse  en  elemento  encargado  da  xerencia  do  poder,
escindido  das  masas  proletarias  e,  conseguintemente,  quebrando  a  nota  esencial  do  Partido
Comunista,  como movemento comunizador fusionante de marxismo e clase obreira,  de teoría e
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práctica  elevadas  mediante  negación  dialéctica  a  praxe.  As  relacións  sociais  burguesas  no
socialismo deran como resultado uns aparatos situados por arriba das masas proletarias e populares,
por tanto,  a súa revolución só podía dirixirse contra os mesmos. Como tal,  constitúe un efecto
lóxico  o  sucedido  nas  primeiras  fases  da  Revolución  Cultural,  provocado  pola  revolución  do
proletariado: a desaparición efectiva do Partido Comunista e do Estado socialista. Cunhas estruturas
con tal contido a necesidade revolucionaria pasaba inelutabelmente por levantar unhas novas cun
carácter de clase distinto: construción do Estado-Comuna e reconstitución do Partido Comunista. É
dicir, por unha banda, extender a forma comunal de poder por toda a China revolucionaria e, por
outra, realizar a efectiva fusión entre as masas e a vangarda constituíndo un Partido leninista en
confrontación  contra  o  vello  Partido51.  Mais  como  toda  esta  fenomenoloxía  sucedida  saía  das
marxes da comprensión do marxismo da época sobre a natureza da etapa de transición, a decisión
do maoísmo foi  neutralizar  tal  movemento e  reconstruír  ambos aparatos  para  continuar  a  loita
mediante  componendas  con  e  contra  a  burguesía.  O  obxectivo  buscado  era  manter  os  vellos
aparatos para seren apropiados pola vangarda comunista, en canto órganos para os traballadores e
non órganos dos traballadores; desperdiciando, en tanto, a posibilidade de dotar ao proletariado cos
instrumentos revolucionarios precisos para a  aplicación do principio marxista  revolucionario da
Guerra Popular até o comunismo, como esixe a construción consciente da nova sociedade.

Pero o abandono das masas non só se quedou en febreiro do 67 coa renuncia á Comuna de
Shanghai, que incluso como unha especie de fatalidade traxicómica da historia revolucionaria durou
menos que a Comuna de París, senón que ademais repetiuse no verán do mesmo ano, coñecido
como o «verán quente da ultraesquerda», e de marzo a xullo do ano seguinte, en 1968. Nestas dúas
etapas prodúcense insurreccións de masas,  como resposta á paralización da revolución, onde as
mesmas presentan, aínda a pesar de que o factor espontáneo fose determinante, como programa
político a recuperación da Comuna, a creación de milicias armadas e a loita de dúas liñas contra o
revisionismo como fenómeno global. Mais o maoísmo volve a aliarse coas fraccións da burguesía
burocrática para garantizar o equilibrio entre clases buscando a continuación da súa estratexia de
loitas palacianas contra o revisionismo. A execución do papel represor foi encargado ao EPL, que
deu como resultado a purga de bastantes membros dirixentes das organizacións das masas, entre
eles a sectores dirixentes dos propios gardas vermellos -que no seu conxunto serían enviados ao
campo  como  forma  de  neutralización  da  súa  potencialidade  transformadora-,  acusados  de
ultraesquerdistas,  por  cometer  o  delito de reivindicar  os  principios  fundacionais  da Revolución
Cultural, exemplificando o aforismo, de tinturas robesperrianas, que reza aquilo de «a revolución,
como  Saturno,  devora  aos  seus  propios  fillos»,  estean  situados  na  esquerda  ou  na  dereita,
engadiriamos nós. O resultado de todo isto non foi senón a ruptura da ligazón e da confianza das
masas na que tería que ser a súa vangarda, a ala esquerda do PCCh. E a historia encargaríase de
pasarlle  futura  factura  co  abandono  inverso,  co  abandono,  en  xeral,  das  amplas  masas  a  súa
vangarda cando a ala esquerda é purgada tras o golpe contrarrevolucionario posterior a morte de
Mao Zedong.

Como efecto xustaposto á renuncia á revolución totalizadora aparece, nin máis nin menos, o
afianzamento  do  enfrontamento  do  revisionismo  a  nivel  individual,  focalizando  obxectivos  en
individuos  concretos.  Se  as  insurreccións  das  masas  abrían,  para  os  comunistas  chineses,  a

51 Un dos argumentos de Mao para oporse á Comuna de Shanghai, xunto con outros de difícil cualifícación, foi a
necesidade da existencia de Partido Comunista. Compartindo pola nosa parte tal necesidade, posto que o PC como
movemento organizado do proletariado cara a edificación comunista é preciso até a eliminación da división do
traballo  e  con  ela  da  separación  no  interior  da  clase  entre  vangarda  e  masas,  que  só  se  pode  acadar  coa
autotransformación  mutua,  tal  necesidade  non  pasaba  pola  reforma  do  vello  aparato,  xa  descarríado  cara  o
revisionismo, senón pola constitución dun novo. Para ler a conversación de Mao con Zhang Chunqiao acerca da
Comuna onde aparecen as razóns dadas para a renuncia, consultar, entre outros: Martin, H. (1975): Mao íntimo.
Barcelona: Dopesa. pp. 192-196.  No mesmo sentido, é moi gráfica a aclaración de Mao feita despois do verán do
67 sobre o seu famoso dazibao coa insurrección de masas xa aplacada: «Díxenvos bombardeade o cuartel xeral, e
non destruideo». Ver Karol, KS (1977): La segunda revolución china. Barcelona: Seix Barral. pp. 329-333.
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posibilidade en potencia de achegarse a unha comprensión máis ampla da sociedade de transición, a
actuación das premisas deficitarias de base, saldaron estes fenómenos coa afirmación do atrasado
das mesmas. En adiante a loita contra o revisionismo seguiu uns sendeiros que imitaban o modelo
soviético, é dicir, emprego de etiquetas cualificativas comúns, xeralizadas, baseadas na repetición e
adxudicación  mecánica:  representantes  da  vella  burguesía  e  dos  vellos  terratenentes,  espías  do
imperialismo ianqui ou soviético, axentes do Guomindang, etc. Estes estereotipos valían tanto para
os dereitistas como para os esquerdistas e enfocábanse contra persoas concretas, individualizando o
revisionismo.  Tal  práctica  actuaba  como un poderoso catalizador  do  ímpeto  revolucionario  das
masas cara certos individuos desviándoo, por conseguinte, das estruturas e das relacións sociais
burguesas  existentes.  O  limitado  entendemento  do  fenómeno  do  revisionismo,  baseado  no
estabelecemento dunha muralla chinesa entre ser e conciencia, entre prácticas sociais e ideas, como
froito da deficitaria análise do sistema de transición ao comunismo, permitía difundir o carácter
revisionista en función de categorías morais de bos e malos individuos. Neste sentido o recurso ás
etiquetas antes mencionadas é bastante gráfico, asígnaselle un elemento de maldade intrínseca aos
oportunistas,  maldade que sería inmanente, sendo conspiradores e infiltrados desde o comezo da
súa militancia no movemento revolucionario. Por tanto, a loita contra o revisionismo dábaselle un
carácter  políciaco e detectivesco tratando de encontrar a  eses elementos externos  infiltrados no
comunismo. Desde este punto de partida, a comprensión do revisionismo por parte das masas era
imposible, non había xeito de entender a loita como loita entre ideoloxías e programas políticos que
representaban intereses antagónicos de clase. Nocións tales como o desdobramento do comunismo
en dúas  alas,  en  comunismo revolucionario  e  comunismo reaccionario,  como efecto  do  propio
autodesenvolvemento dos elementos internos do movemento revolucionario ou a loita de dúas liñas
interna, de cada individuo consigo mesmo, a pesar da retórica usada neste eido, a cal era correcta,
tal  como  «todos  levamos  un  burgués  dentro»,  non  podía  ser  aprehendida  e  asumida  polo
proletariado revolucionario, quedando  indefenso para combater a liña burguesa polos seus propios
medios. 

Relacionado con isto, a propia condución estratéxica da loita entre a liña proletaria e a liña
contrarrevolucionaria, encarrilaba consubstancialmente a un seguimento formal por parte das masas
da corrente de loita de dúas liñas proveniente da vangarda na concreta etapa. Así cando os mesmos
epítetos  que  foran  lanzados  contra  Liu  Shaoqi  e  Deng  Xiaoping  son  adxudicados  ao  «íntimo
camarada de armas e sucesor do Presidente Mao», Lin Biao, tras a ruptura da alianza con estra
fracción  da  burguesía  burocrática,  debido  ao  poder  adquirido  pola  mesma  no  período  de
reconstrución, e consagrado no IX Congreso do PCCh do 1969, tras o defenestramento das períodos
máis  álxidos  da  revolución  social,  ás  masas  transmíteselles  desde  arriba  a  mesma  mistura  de
cualificacións  sen maiores  explicacións  e  análises  de carácter  revolucionario.  E,  cando,  a  nova
alianza coa fracción burguesa liderada por Zhou Enlai pasa a ter vixencia, e como produto dela, son
rehabilitados gran parte dos antigos cadros reaccionarios, entre eles o «Kruschev número dous da
China», Deng Xiaoping, non hai maior resposta por parte das masas, até que, a liña proletaria, lanza
unha campaña contra el. Por tanto, o resultado práctico de non realizar unha praxe marxista no loita
contra o revisionismo é evidente: as masas, unha vez finalizados as primeiras fases da Revolución
Cultural, atéñense a seguir as decisións transmitidas desde a esquerda maoísta. E finalmente, as
consecuencias disto, quedan patentes na propia pel dos membros da liña proletaria do PCCh cando
son expulsados e encarcerados: as mesmas etiquetas usadas anteriormente contra os oportunistas de
dereita son lanzadas contra eles e as amplas masas dan por válida tal campaña de "loita contra o
revisionismo", cando era, en realidade, loita contra o último reduto do marxismo revolucionario que
quedaba en pé no Ciclo de Outubro.52

52 Só un pequeno sector das masas, correspondente cos seus sectores máis avanzados, e vinculados coa vangarda
maoísta nas últimas etapas da GRCP, fundamentalmente a través da Campaña contra Lin Biao e Confucio e a
campaña de estudo da ditadura do proeltariado, fixeron fronte ao golpe contrarrevolucionario do revisionismo,
sendo  ferozmente  reprimidos  polos  pais  da  China  imperialista  dos  nosos  días.  China,  que,  como mostra  do
profundo estado de anquilosamento e desnortamento do movemento comunista, aínda atopa firmes defensores no
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Consecuencia tamén do corpus teórico co que operaba o maoísmo foron os métodos adoptados para
o  combate  contra  a  división  social  do  traballo  nas  relacións  económicas  de  produción.  Neles
ocuparon un lugar central as Escolas do 7 de maio. O seu modus operandi era sinxelo: os cadros,
técnicos, e demais persoal dirixente/intelectual eran enviados durante unha temporada ao campo a
realizar traballo manual e estudar o  pensamento Mao Zedong. En aparencia o que pode resultar
unha vía para a superación desta contradición,  unha vez se afonda un pouco nela e,  por tanto,
alcanzase a súa esencia, móstrase como un método que nada transforma, senón que mantén indemne
as  relacións  sociais  burguesas  reproducidas.  A interrupción  temporal  das  dinámicas  nas  que
participa un individuo no funcionamento dun engrenaxe social para, posteriormente, volver de novo
a esas mesmas relacións e funcións constitúe un simple parche. En sentido contrario, a combinación
de traballo manual e intelectual polas mesmas persoas para a revolucionarización da praxe social só
adquire efectividade se se realiza como parte dunha actividade permanente,  propia da súa vida
social, e non mediante períodos de vacacións, por moi duras, en termos de traballo físico, que estas
sexan. É dicir, pondo en práctica aquilo que dicía Engels sobre o individuo que é peón e arquitecto
ao mesmo tempo53.  Pese a que estas escolas son o exemplo máis paradigmático dunha práctica
profundamente limitada no combate contra o vello, no relativo ás unidades de produción as cousas
non eran esencialmente distintas. O persoal dirixente, se ben si participaba nas tarefas de execución
do  traballo  produtivo,  dita  función  era  realizada  como  algo  seccionado  da  súa  actividade
predominante, que continuaba a ser o traballo intelectual e de dirección. Ao mesmo tempo, como a
outra cara da mesma moeda, os obreiros manuais, aínda que elevados á participación no traballo
intelectual e de dirección, facíano como representantes do traballo de execución, é dicir, en tanto en
canto seguían inmersos na súa función de traballadores produtivos. A explicación de todo isto non
está  senón  en  que  o  que  se  buscaba  concretamente  por  parte  dos  revolucionarios  maoístas,
influenciados  polas  teses  teóricas  que  guiaban  a  súa  práctica,  non  era  tanto  a  profunda
transformación das relación sociais, como, en cambio, un medio para evitar a  dexeneración  e a
corrupción dos  cadros,  técnicos,  etc.  Manter  o  contacto,  de  forma  temporal,  co  traballo  de
produción  sería  a  terapia  para  evitar  o  contaxio  da  enfermidade  revisionista  nos  elementos
encargados do traballo intelectual.

Por outra banda, no tocante ao peculiar modo de asunción da cosmovisión proletaria polas
masas revolucionarias nos primeiros anos da GRCP, á que xa nos referimos e aproveitamos para
explicar que foi plantexada de tal xeito ao ser concibida como un medio máis para a extirpación das
ideas revisionistas que para unha aprehensión, no sentido fondo da palabra, da  Weltanschauung
comunista,  as  alianzas  de  clase  do  proletariado  revolucionario  con  determinadas  fraccións
burguesas tamén deixou a súa pegada. Como efecto de tal método, neste caso concreto aplicado á
preparación da Revolución Cultural, o encargado de sistematizar as elaboracións teóricas de Mao
Zedong foi Lin Biao. En tanto os grandes clásicos do comunismo revolucionario que precederon ao
marxista chinés, é dicir, Marx e Lenin, tiveron como estruturadores do seu pensamento a Engels e a
Stalin, Mao tivo neste eido considerablemente menos fortuna que os seus antecesores. Se o Anti-
Dühring e Os fundamentos do leninismo, principais obras onde os discípulos marxiano e leniniano
levan  a  cabo  esta  tarefa,  son  traballos  que,  máis  alá  de  certas  vulgarizacións,  que  soen  ser

movemento comunista, véxase o PTB ou o CPGB (m-l), e no que respecta ao MCEE, nos representantes, xunto co
PCE, da ala de extrema dereita do mesmo, o PTD, cuxa práctica consiste en ser os groupies do reformismo patrio:
Podemos e Esquerda Unida.

53 Na obra do alemán xa citada anteriormente, o Anti-Dühring: 

«Certo  que  a  mentalidade  do  señor  Dühring,  herdada da  das  clases  cultivadas,  ten  que  parecerlle
monstruoso que un día deixe de haber peóns e arquitectos de profesión, e que o home que durante media
hora dese instrucións en calidade de arquitecto poida levar tamén durante un tempo a carretilla, até que
volva a ser útil a súa actividade como arquitecto.» 
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intrínsecas  a  este  tipo  de  elaboracións,  mostran  dunha  forma bastante  completa  e  coherente  o
pensamento dos seus mestres, Lin Biao limitouse a recortar e arrexuntar determinados fragmentos
das obras de Mao, dando por resultado unha vulgarización, en sentido negativo, do maoísmo. Como
produto desa labor, as  Citas do Presidente Mao Zedong,  popularizadas como o  Libro Vermello,
resultaban inservíbeis para o estudo e a asimilación do marxismo, claro está, tamén, que ese non era
tanto o seu obxectivo central como, en realidade, servir a modo de kriptonita contra o oportunismo.
Como  efecto  do  anterior,  os  resultados  da  súa  difusión  non  só  se  quedaban  nunha  profunda
deformación da concepción proletaria do mundo, senón que ían acompañadas dunha campaña de
fomento do culto á personalidade na figura do presidente do Partido Comunista  da China que,
finalmente, sería empregada tanto polos seus partidarios revolucionarios como polos seus inimigos
reaccionarios. Tal campaña, por certo, é a base para a asunción pola maioría dos representantes da
corrente maoísta no movemento comunista das teses idealistas de xefatura e de pensamento guía.
Unha mostra  da introdución dese culto  a  través  de converter  o  seu pensamento en letra  morta
encóntrase  no  prólogo  desta  obra,  escrito  polo  propio  vicepresidente  do  PCCh,  onde  alén  das
cualificacións sobre Mao de ser este o «máis grande marxista-leninista da nosa época», di a súa vez
que: «convén aprender de memoria as súas frases clave». A base para as mesiánicas imaxes de
milleiros de gardas vermellos recitando cal liturxia relixiosa as citas do  Gran Temonel  quedaba
sentada. Agora ben, mencionado isto, e volvendo sobre algo que xa referenciamos, nos últimos anos
da Revolución Cultural, cando a alianza do maoísmo con Lin Biao xa era cousa do pasado, baixo a
dirección da liña revolucionaria do PCCh a formación e a aprehensión por parte das masas obreiras
e populares  da concepción proletaria do mundo adquiriu tinguiduras  certamente distintas e que
sentan  un  precedente  revolucionario  exemplificador  para  todos  os  comunistas.Nestes  anos,
enmarcado  na  que  se  pode considerar  a  última  ofensiva  do  maoísmo contra  o  revisionismo,  a
formación baseouse na remisión a todos os clásicos do marxismo-leninismo, con sesións colectivas
de reflexión acerca das teses defendidas polos mesmos e con obreiros e campesiños participando na
elaboración teórica marxiana a través dos grupos de estudo. A pesar de que, ao seguir presos do
marxismo vixente no Ciclo, isto non servise para romper coas concepción eivadas que aparecen nos
propios pais do marxismo e do leninismo si serviu para a conformación dun sector firmemente
compremetido coa revolución social. Non é casualidade que precisamente de estes elementos saísen
os  revolucionarios  comunistas  que  se  opuxeron  ao  golpe  contrarrevolucionario  da  burguesía
burocrática no ano 1976 e sufrirían, por tanto, nas súas propias carnes a feroz represión exercida
polos nosos irreconciliábeis inimigos de clase.

Outro elemento sobre o que convén incidir, xa que a Revolución Cultural non foi só un
movemento que se quedase simplemente enclaustrado dentro das fronteiras chinesas, e sobre o cal,
de  novo,  as  alianzas  de clase  coas  distintas  fraccións  burguesas  exerceron un papel  delineador
substancial, é o nacionalismo presente na configuración ideolóxica do comunismo maoísta. A súa
existencia pode entenderse en consideración ás tarefas que tivo que atravesar o PCCh á fronte da
revolución chinesa na súa primeira  fase:  revolución democrática-popular  de liberación nacional
contra o imperialismo. Tamén, sen dúbida, a influencia da tese marxista-staliniana do socialismo
nun  só  país  na  súa  versión  soviética  dos  anos  30,  cando  os  compoñentes  socialchauvinistas
penetraran nela de forma nítida, transmitida aos comunistas do país asiático mediante o papel de
guía ideolóxica desempeñado polo PCUS sobre o Movemento Comunista Internacional, tivo unha
función capital para a reprodución do nacionalismo na China revolucionaria. Como tal, a política
exterior da base vermella da revolución, tras a restauración capitalista na Unión Soviética, describiu
unha  traxectoria  profundamente  confusa  e  eivada.  En  efecto,  como  primeiro  síntoma,
encontrámonos con que, tras a Gran Polémica cos soviéticos, que causa a fractura do MCI, o PCCh
non  toma  a  iniciativa  de  ocupar  unha  posición  central  e  activa  na  reorganización  das  forzas
revolucionarias que comezaban a escindirse do  comunismo oficial  -entre as cales había incluso
partidos de importancia considerábel como o PTA e o Partido Comunista da Indonesia-. É dicir, os
maoístas abstéñense de realizar o papel executado polo bolxevismo leniniano tras a ruptura da II
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Internacional coa primeira gran conflagración bélica mundial: reconstituír a Internacional. Pero, a
cima desta  política,  produciríase  co  desenvolvemento  da  GRCP. Se  desde a  ruptura  co  PCUS,
pequenas  forzas  dos  Partidos  Comunistas  a  nivel  internacional  comezaban  a  aliñarse  coa  ala
revolucionaria  do  marxismo,  a  Revolución  Cultural  foi  un  revulsivo  mundial,  constituíndo  un
período  de  ascenso  revolucionario  en  todo  o  globo,  e  coadxuvando  a  verdadeiras  explosións
insurreccionais das masas e, incluso, ao inicio de varias Guerras Populares dirixidas por comunistas
revolucionarios54.  Mais,  a  pesar  desta  poderosa ondeada revolucionaria,  os  comunistas  chineses
cegados por unha análise burguesa da xeopolítica, froito das súas concepcións nacionalistas, non
fixeron  nada  por  situarse  como  guía  efectiva  do  movemento  revolucionario  a  nivel  mundial.
Certamente,  nun  primeiro  período,  coa  influencia  determinante  do  linbiaonismo,  a  política
internacional chinesa presentouse como  terceiromundista,  é dicir, defensora das revolucións nos
países  coloniais  e  semi-coloniais  para  ir  cercando  aos  países  imperialistas,  trasladando
mecanicamente a tese do cerco das cidades desde o campo na Guerra Popular chinesa ao ámbito da
xeopolítica55, para, nun segundo momento, cando a Revolución Cultural xa sufrira a paralización,
presentarse  como  teoría  dos  tres  mundos,  sostendo,  agora,  coa  influencia  do  zhouenlaismo,  a
necesidade dunha alianza da China maoísta cos países do chamado terceiro mundo, os países do
segundo mundo e a potencia imperialista estadounidense para facer fronte ao que se consideraba
como o inimigo principal no campo exterior: o socialimperialismo soviético. Así, no momento en
que a o movemento transformador iniciado no ano 1966 avanzaba meteoricamente, o nacionalismo
vixente no corpus maoísta adoptada roupaxes  revolucionarios  para, despois, unha vez freado este
avance, presentar descarnadamente a súa esencia reaccionaria. Pero, tanto nunha versión como na
outra, a base era a mesma: o nacionalismo maoísta daba como resultado a substitución da análise
marxista da loita entre clases sociais a nivel internacional, pola toma de partido na confrontación
entre países burgueses, buscando, primordialmente, a defensa dos intereses particulares do Estado
chinés, é dicir, actuar a nivel externo desde unha perspectiva defensista.56

Por último, o papel xogado por Mao na condución estratéxica da revolución chinesa durante
a  Revolución Cultural, a partir, basicamente, da paralización que supón para a mesma o abandono
da organización de poder tipo Comuna en febreiro do 67, é, como mínimo, bastante turbio. De feito,
é el mesmo, o que se opón a extensión das Comunas pola China revolucionaria, e, non só iso, senón
que tamén nos momentos álxidos das deflagracións revolucionarias sempre acaba tomando partido
polo mantemento da orde, do vello, aliándose coas fraccións da burguesía burocrática e deixando
desamparadas  as  masas  proletarias  e  populares.  Continuando  con  isto,  no  tocante  á  política
internacional dos últimos anos da GRCP, o máximo dirixente da revolución chinesa, ocupa unha
participación activa na realización da alianza cos Estados Unidos e con outros países reaccionarios,
sendo, por tanto,  faltar  a  verdade,  como se fai  normalmente desde a corrente maoísta,  coa súa
habitual negación do balance marxista, achacar tal política en exclusiva a ala dereita do PCCh. Por
suposto  que  todas  estas  accións  do  presidente  do  Partido  están  determinadas  polas  profundas
deficiencias ideolóxicas operantes nas premisas do marxismo do Ciclo, en xeral, e do maoísmo, en
particular. Pero, co estudo do desenvolvemento destes acontecementos revolucionarios, extraese a
conclusión de que a ala esquerda do maoísmo tiña unha postura máis comprometida coa revolución
que o propio Mao. Así, por exemplo, dous dos grandes representantes desta liña, tales como o xa
mencionado  Zhang  Chunqiao  e  Wang  Hongwen,  desempeñaron  un  papel  de  primeira  orde  na

54 Como exemplos paradigmáticos do primeiro caso, temos en Europa o  mai du 68, na Francia, e os  anni di
piombo, na Italia. No segundo caso, inicianse as Guerras Populares na India, Filipinas e Turquía baixo dirección
de Partidos maoístas.

55 Estas teses son expostas no artigo teórico realizado por Lin Biao e titulado Viva o triunfo da guerra popular!

56 Non por casualidade, a ameaza dunha guerra coa Unión Soviética, tras os enfrontamentos armados fronteirizos
do ano 69, ocupa un lugar importante na adopción da versión nacionalista da teoría dos tres mundos na política
exterior e na alianza cos Estados Unidos.
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constitución e  organización da Comuna de Shanghai  e,  ao respecto da liña seguida na política
exterior,  introduciron  consideracións  que  ían  en  contra  da  corrente  seguida  oficialmente  polo
Partido e polo seu presidente. Neste senso, a posición de Mao durante estes anos, semella ser a de
mediador entre a liña oportunista de dereitas e a liña proletaria.

Pero,  máis  alá  de figuras  revolucionarias  concretas,  foi  a  ruptura  parcial,  limitada,  coas
concepcións ideolóxicas herdadas da II Internacional e do bolxevismo as que determinaron, xunto e
en mutua relación coa insuficiente praxe revolucionaria precedente ao maoísmo, a condución, que
acabamos de tratar, da Gran Revolución Cultural Proletaria. Pondo así, finalmente, punto e final á
experiencia revolucionaria chinesa, ou, o que é o mesmo, á última gran experiencia na historia do
proletariado con conciencia de clase  para si na construción consciente da sociedade do Reino da
liberdade.
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IV. A dialéctica materialista: campo de batalla para o novo Ciclo

Vimos como a enteira experiencia do Ciclo de Outubro xira en torno duns presupostos básicos que,
nunha ou outra forma, retornan sempre como o fundamento implícito da praxe proletaria. Vimos
tamén a filiación do bolxevismo e do maoísmo coas doutrinas evolucionistas da II Internacional, e
como cada paso adiante levaba aparellado o espectro dos erros do pasado ─esa sorte de maldición
que  a  vangarda  non  puido  conxurar,  caendo  a  ditadura  do  proletariado  xustamente  cando  o
obxectivo e os medios da loita semellaban máis claros e precisos que nunca.

Hai que referirse, entón, a unha «cosmovisión do Ciclo de Outubro» na mesma medida en
que  constitúe  un  Ciclo  revolucionario,  é  dicir,  unha  experiencia  de  progresiva  comprensión  e
realización  das  tarefas  da  revolución  que,  por  mor  desta  mesma  comprensión  e  desta  mesma
realización, rematou por esnafrarse contra as súas propias limitacións. E, do mesmo xeito que o
Ciclo  constitúe  un  todo,  as  súas  premisas  ideolóxicas  conforman  o  seu  sinal  de  identidade,
adoptando formas particulares segundo o avance teórico e político acadado polo proletariado, pero
permanecendo dentro desas variacións o mesmo eixo fundamental. Transformado, é verdade, pero
nunca superado.

Xa analizamos as  bases  da  teoría  das  forzas  produtivas  e comentamos as  súas  nefastas
consecuencias  para  a  praxe  do  proletariado.  Pero  non  hai  que  limitar  a  súa  orixe  a  unha
interpretación deficiente do marxismo por parte dos partidos de masas de finais do século XIX. Esta
ten un fundamento que hai que clarificar, e pensar que tal desviación é unicamente froito dunha
malinterpretación subxectiva equivale a defender que no que dixeron e escribiron os fundadores do
marxismo está a solución a todos os problemas concretos que a loita polo comunismo poría fronte
ás xeracións proletarias futuras (e, implicitamente, nega todo avance da autoconciencia proletaria
desde entón).

Tampouco nos referimos aquí ao feito de que boa parte das obras de Marx non vise a luz até
décadas despois da conformación do movemento obreiro que inauguraría o Ciclo de Outubro57. Este
é  un  problema,  até  certo  punto,  formal.  O  que  nos  interesa  subliñar,  pola  contra,  é  que  esta
«interpretación deficiente» obedece,  antes  que nada,  a  unha  cuestión de clase  e,  polo tanto,  ás
limitacións do marxismo como cosmovisión «recén nacida».

Positivismo e dualismo no marxismo

Tanto Marx como Engels  vencellaban o xurdimento do materialismo histórico aos  avances  das
ciencias do seu tempo58, tomando implicitamente á ciencia como a ferramenta suprema do coñecer
humano (non en van denominaron á súa doutrina «socialismo científico»). Pero a ciencia mesma é
un produto histórico, e a súa limitación intrínseca é o abismo entre suxeito e obxecto que caracteriza
ás filosofías burguesas, contemplativas. Robespierre, Danton e Saint-Just crían estar levando a cabo
os designios  das  «leis  da natureza  humana» ao intentar  facer  da Francia unha nova República
Romana. E o movemento comunista do proletariado, todavía en coiros cando Marx sintetizaba a
experiencia histórica da humanidade na súa doutrina revolucionaria, non podía facer outra cousa
que tomar como modelo a heroica embestida das masas francesas para derrubar os fundamentos do
Ancien Regime.  O acriticismo da II Internacional para con estas circunstancias enxendrará unha
tensión entre o positivismo cientificista do marxismo recén nacido e o progresivo desenvolvemento
da praxe  revolucionaria,  que se  reflictirá  nun  dualismo ontolóxico e  epistemolóxico no  mesmo
corazón do marxismo.

57 Obras entre as cales se atopan pezas tan esenciais como A ideoloxía alemá ou os Grundrisse, que non serían
publicados até os anos 30 e que conteñen elementos clave na configuración da ideoloxía proletaria.

58 Especialmente Engels, quen adoita sinalar, principalmente, tres: a teoría da evolución, a teoría celular e a teoría
enerxética da materia.
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Esta  tara,  herdada  polas  xeracións  revolucionarias  posteriores  (incluídas  a  leninista  e  a
maoísta), levará a que a teoría sexa limitada ao descubrimento das leis da sociedade de clases e, no
eido da abstracción filosófica, das ''leis xerais do movemento''. A ferramenta teórica do marxismo é,
xa  que  logo,  a  ciencia  como  método e  como  coñecemento  do  obxecto,  sen  a  posibilidade  de
transformalo.  Esta  tarefa  está  reservada  ao  impulso  espontáneo  do  proletariado,  que  recibe  as
tarefas revolucionarias en forma de receita e se dedica a aplicalas, sen chegar a dominar o obxecto.
E  disto  non  hai  que  culpar  unicamente  aos  epígonos  de  Marx,  senón  a  Marx  mesmo,  cuxas
analoxías entre procesos sociais e leis naturais, lonxe de ser un simple artificio retórico, levan a
certo fetichismo determinista.

De feito, tal será a dirección que se impuxo. As ''leis xerais do movemento'',  puramente
obxectuais e sen ningún vencello co suxeito, son a expresión teórica da conciencia alienada, que
non comprende a produción do mundo como autoprodución. O materialismo que busca leis ás cales
subordinar o movemento (revolucionario) non rompe os marcos do materialismo burgués. Lenin
sanciona este dualismo cando afirma que «a única propiedade da materia con cuxa admisión está
ligada o materialismo filosófico, é a propiedade de ser unha realidade obxectiva, a de existir fóra da
nosa conciencia»59 e, neste punto, retrocede ao materialismo premarxista.

Pero  a  conciencia  non é  unha cousa,  senón unha forma de  actividade.  A través  dela,  o
individuo enfróntase ao conxunto das relacións que o determinan e pode abordar conscientemente o
control da súa propia acción. A conciencia é un produto do desenvolvemento das forzas sociais, que
forzan aos individuos a aprehender conexións ideais entre os obxectos, a enfrontarse teoreticamente
ao mundo, e así poder transformalo. Será a división do traballo a que permita a independización da
actividade teórica fronte á práctica, evidenciando tamén o estado de escisión entre os produtores
directos e o produto social. A máxima expresión á que o capitalismo leva esta tendencia reducirá
ideoloxicamente a transformación do mundo a mera  manipulación. O positivismo, que entende a
teoría como simple ferramenta fronte ao mundo en si exterior, é a expresión filosófica da actitude
burguesa cara o coñecemento do mundo, cuxo vector, como é sabido, é a ciencia.

Pero o marxismo, como cosmovisión, non contrapón a isto un anticientificismo vulgar, ao
xeito do romanticismo. O marxismo integra a ciencia, pero tamén a supera. Pretender facer del unha
''ciencia de ciencias'' ou unha ''metaciencia'' leva, de novo, a separar teoría e práctica segundo as
esixencias da consigna burguesa de «coñecer o mundo e despois transformalo». E dá igual que isto
se faga denominando á filosofía marxista ''resumo das ciencias positivas'', ''crítica epistemolóxica'',
''compendio das leis xerais do movemento'', etc.

Sen  embargo,  sería  netamente  subxectivista  contrapoñer  un  marxismo  ''puro''  ás
insuficiencias da filosofía marxista do Ciclo de Outubro. E, do mesmo xeito que Marx e Engels
foron fillos da súa época e expresión consciente do nacente movemento obreiro, tamén a vangarda
leninista  se  forxou  nunhas  determinadas  condicións  históricas.  A  constitución  dos  Partidos
comunistas  do  século  XX,  especialmente  a  do  bolxevique,  realízase  no  fragor  da  revolución
burguesa, compartindo con esta a loita contra o  Ancien Regime feudal. No plano filosófico, isto
reflictiuse nas concesións feitas polos comunistas ao materialismo burgués en nome da loita contra
o escurantismo medieval.

Esta  alianza  filosófica  ─cuxos  efectos  a  longo prazo  resultaron non compensar  as  súas
virtudes  iniciais─  é  continuamente  aproveitada  polos  ideológos  burgueses  e  revisionistas,
interesados en divulgar  que o materialismo dialéctico dexenera  sempre e  en todos os  casos  en
materialismo vulgar, mecanicista. Desde as súas exquisitas cátedras universitarias e academias, os
voceiros da explotación asalariada atribúen ao marxismo un determinismo xa non histórico, senón
fisiolóxico.  E  aínda  hai  comunistas  que  presentan  isto  como  unha  conquista!  Sen  embargo,  a

59 Materialismo e empiriocriticismo (subliñado de Lenin). É certo que Lenin rexeitaría posteriormente este tipo
de proposicións a raíz das súas lecturas filosóficas durante a guerra mundial. Pero non é menos certo que se ben lle
serviu para defender a ditadura do proletariado fronte ás terxiversacións do oportunismo socialdemócrata, non foi
quen  de  romper  co  mecanicismo  á  hora  de  poñer  sobre  a  mesa  as  cuestións  concretas  da  construción  do
comunismo na URSS. Remitimos, de novo, á formula de «comunismo = soviets + electrificación».
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tendencia do marxismo ao materialismo vulgar obedece a unha circunstancia puntual que só agora
podemos  comezar  a  superar, unha vez  caídas  as  ''tradicións''  que lle  deron vida,  en gran parte
procedentes  da  II  Internacional,  pero  non  criticadas  pola  ala  esquerda  da  que  nacería  a  III
Internacional. A superación desta deficiencia é, polo tanto, histórica, como histórica foi a súa orixe.

Dise que Diderot, nunha ocasión, refiriuse ao sistema solipsista de George Berkeley como a
filosofía máis absurda e difícil de combater. Isto é representativo das insuficiencias do materialismo
burgués  para  enfrontarse  ao  idealismo subxectivo  e  saír  vitorioso.  O Lenin  de  1908 tamén  se
esnafrou contra estas mesmas dificultades ao se encarar cos acólitos de Mach e Avenarius. A crítica
do dirixente bolxevique  é  eminentemente dogmática e  non chega ao  fundamento das  correntes
solipsistas xustamente porque o seu materialismo  non trascende os parámetros do materialismo
burgués.

A  explicación  desta  limitación  na  loita  contra  o  empiriocriticismo  hai  que  buscala  na
dependencia  directa  das  ciencias  naturais.  Solipsismo  e  materialismo  mecanicista  (tendencia
dominante en Materialismo e empiriocriticismo) están intrinsecamente unidos desde Descartes, en
quen  a  concepción  mecánica  do  mundo  relega  o  pensamento  a  ser  un  ente  separado  deste.  A
redución do pensamento á fisioloxía cerebral ou a súa simple supresión por decreto non rompe co
marco burgués de enfoque do problema, senón que é máis ben a consecuencia filosófica lóxica,
parella  ao  desenvolvemento  do  capitalismo.  A  comprensión  do  pensamento  equivale,  nesta
concepción, á comprensión das estruturas e funcións cerebrais (fisioloxía), e isto é un paso atrás até
antes de Hegel aínda que se faga sobre bases supostamente marxistas. A ''ciencia social'' non é máis
que unha prolongación das ciencias naturais, especialmente da fisioloxía e da bioloxía.

Pero  cal  foi  a  premisa  ideolóxica  que  levou  aos  bolxeviques  a  facer  tal  concesión  e
disfrazala de alianza estratéxica? Primeiro que nada, a difuminación das diferenzas entre misticismo
feudal e idealismo burgués, asociado á corrente positivista. Ambos eran un mesmo fenómeno a ollos
dos comunistas, diferenzados unicamente polo matiz de que un era teísta e o outro, agnóstico. Isto é
evidente  en  Lenin,  Stalin,  Lefebvre  ou  Politzer, que  entenden o  agnosticismo como a  variante
ecléctica dun idealismo que é, sempre e incuestionabelmente, o mesmo. Con isto non queremos
dicir  que haxa realmente unha terceira vía na loita entre materialismo e idealismo. Unicamente
sinalamos que o leninismo limitouse a subsumir as diversas correntes idealistas baixo unha mesma
etiqueta, cando isto é só a metade da tarefa: queda todavía especificar as forzas de clase que moven
a cada corrente concreta.

En base a isto, tomouse o materialismo burgués como a arma contra as novas formas de
idealismo, identificadas coas vellas sen ningún tipo de xustificación. Mais non se tivo en conta que
tanto  o  idealismo  positivista  como  o  materialismo  vulgar  estaban  baixo  o  sino  dunha  mesma
insuficiencia  fundamental:  o seguidismo servil  rendido ás ciencias naturais,  sen posibilidade de
cuestionar a forma mesma da ciencia (e isto non significa outra cousa que explicitar a súa natureza
histórica).  Por  iso  Lenin  podía  afirmar  que  había  unha  tendencia  espontánea  ao  materialismo
dialéctico nos representantes das ciencias naturais, pois non rompía nin coa idea de que a filosofía
se deriva destas nin coa asimilación do materialismo dialéctico ao materialismo en xeral. Mais o
marxismo non é produto dos logros científicos do seu tempo, non é a súa ''síntese''. É, pola contra, a
expresión dunha clase que experimenta a súa propia evolución histórica e vai sendo cada vez máis
consciente de si mesma, o que equivale a ser consciente do entramado social que a enxendra. E este,
cabe  dicilo,  é  o  mesmo que enxendra  á  ciencia  como forma de  coñecemento,  como modo de
actividade  humana.  Deste  xeito,  a  filosofía  marxista,  antes  que  ser  un  resumo dos  logros  das
ciencias positivas, é a explicación da razón de ser das ciencias positivas mesmas, o cal a sitúa nunha
posición crítica fronte ás mesmas, pero nunca e en ningún caso subordinada.

Sen embargo, isto último foi o que validou a III Internacional, facendo da filosofía marxista
un discurso sobre o obxecto das ciencias da natureza, unha ''ciencia de ciencias'' fantástica, e non
unha ferramenta do suxeito revolucionario que versa sobre o suxeito revolucionario mesmo. Como
xa  indicamos,  esta  caída  baixo  as  ilusións  das  relacións  sociais  reificadas,  propiciada  polo
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materialismo vulgar, reflíctese na forma da ''lei histórica independente da vontade da humanidade''.
E a contrapartida lóxica disto é o absurdo dunha ''ciencia proletaria'', que consiste, esencialmente,
en remitir  todo achado científico concreto a  unha ''lei  da dialéctica''  recollida no  Materialismo
dialéctico e materialismo histórico de Stalin.

Será de novo o maoísmo quen introduza avances cualitativos neste campo. A consigna da
loita  pola  experimentación  científica,  da  man  da  loita  de  clases  e  pola  produción,  expresa  a
necesidade do proletariado de apropiarse das conquistas históricas máis progresistas da burguesía e
usalas  como elemento ofensivo na loita  de clases.  Pero a  ciencia,  como forma determinada da
actividade humana, é filla da división do traballo e do desenvolvemento desigual e, do mesmo xeito,
reprodúceos continuamente no seo da clase revolucionaria. É por iso que mentres prevaleza a orixe
obxectiva da ciencia, é dicir, a separación dos produtores inmediatos dos medios de produción, o
proletariado verase forzado a loitar por ela, e a superación da mesma corresponderase coa conquista
consciente dunha forma de coñecemento que non sexa meramente contemplativa, senón elemento
central  dunha praxe dinámica e multilateral.  Trazando unha analoxía histórico-literaria un tanto
superficial, podemos dicir que o proletariado non necesita a ciencia en nome da liberdade, senón
como elemento herdado e provisional que permite integrar os coñecementos naturais á cosmovisión
proletaria, esencialmente crítica e dirixida a un obxectivo de clase moi concreto.

Sen embargo, o problema principal permanece: como expresar o xeral sen caer na forma
reificada da lei, esa pedra angular da filosofía cientificista da burguesía. A antinomia que presenta
esta é a seguinte: a lei non existe fóra do concreto, pero á súa vez imponse como unha necesidade
exterior, case como unha forma platónica, aos complexos determinados. Isto posibilita a oposición
de  coñecemento  e  manipulación  (ambas  expresións  unilaterais  dunha  práctica  escindida  pola
situación  xeral  de  estrañamento)  como  oposición  de  análise  e  síntese,  dedución  e  indución,
predición e control, etc.

E que responden a isto os revolucionarios maoístas? «A análise e a síntese son tanto unha lei
obxectiva das cousas como os métodos cos que os seres humanos as coñecen»60.  Esta resposta
evidencia a tendencia dos chineses a superar o mecanicismo: ao movemento entendido como simple
movemento mecánico élle contraposta unha concepción procesual do ser, no cal o devir é o seu
aspecto constitutivo ─e este devir  non é un cambio cuantitativo,  senón cualitativo e interno. O
coñecemento humano reflicte o ser e permite transformalo porque o que é coñecido non é senón o
modo  no  cal  «o  ser  chega  a  ser».  Os  movementos  disgregadores  (dialécticos)  do  pensamento
representan un movemento disgregador real, no cal o obxecto, ao principio unitario, indiferenzado
dentro  de  si,  explicita  e  desprega  os  seus  aspectos,  devindo multilateral.  Noutras  palabras:  un
divídese en dous. Esta conquista trascendental é o punto álxido da conciencia filosófica durante o
Ciclo de Outubro.

Aínda que poida ser vista como unha divisa vulgar sobre a escisión mecánica, o certo é que
os maoístas  comprendíana no sentido forte  de oposición cualitativa dentro  do obxecto  como o
xenuíno  modo  de  existencia  e  devir  do  mesmo.  Non  hai  que  entendela  como  unha  sucesión
temporal,  senón como o proceso que configura todo o real.  É a universalidade da contradición
proclamada por Mao no seu  Sobre a contradición e coincide, a pesar do que este pensase,  coa
negación da negación.

É  coñecido o  rexeitamento  da  dobre  negación  por  parte  de  Mao.  Pero  obedece  a  unha
comprensión simplista  da mesma da cal non podemos culpar  tanto ao dirixente chinés como a
Engels, de quen aquel a herda. En efecto, no Anti-Dühring, Engels ilustra a negación da negación co
célebre exemplo do ciclo natural do gran de cebada (que, curiosamente, se é utilizado para producir
cervexa xa non cumpre a ''lei da dobre negación''). O erro estriba en que se concibe a devandita
figura lóxica como concatenación, como sucesión temporal: algo é negado por outra cousa, e esta
outra cousa é de novo negada. Pero resulta evidente que pode presentarse unha nova negación, e
nesa medida habería que falar, co mesmo dereito, de triple negación, cuádruple negación, etc.

60 Pequín informa: «A teoría de ''integrar dous en un'' é unha filosofía reaccionaria para restaurar o capitalismo».
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Mao,  actuando  de  maneira  enteiramente  consecuente,  rexeita  esta  noción  e  propón
substituíla pola concatenación de negacións, que, aínda pecando de tautolóxica e baleira, constitúe
unha lei máis universalmente aplicábel.

Porén,  a  negación  da  negación  refírese  ao  despregue  da  contradición,  cousa  que  xa
comprendera Lenin a través das súas lecturas de Hegel. Os polos opostos, enfrontados pola súa
negación recíproca, negan esta negación por medio da súa loita e deveñen idénticos. É dicir, a través
da súa loita mostran ser os aspectos unilaterais dunha totalidade. Pero aínda hai máis: a unidade
indiferenzada dos contrarios, a unidade potencial,  en si (ansich), non despregada, é a negación da
diferenza que ten dentro de si: os seus aspectos contraditorios aínda non se presentan como tales,
senón só en estado latente, indiferentes un fronte ao outro, como o podían facer valor de cambio e
valor de uso na época inmediatamente previa ao desenvolvemento do mercado mundial. Pero tal
unidade  indiferenzada  está  constituída,  en  realidade,  por  unha  oposición  polar  non  manifesta,
todavía encuberta, pero xa de seu contraditoria. Este é o aspecto dinámico, disolvente, da negación
da negación: a negación que nega a negación da polaridade, é dicir, que nega non só a unidade
indiferenzada senón tamén a negación do cambio característica do estado latente. É o  ser para si
(fürsich sein) que non existe máis que como unidade de contrarios tendente á disolución, como
impulso  irresistíbel  de  cada  aspecto  a  superar  a  contradición,  a  negar  de  novo  a  negación
suprimindo ao seu oposto. As causas externas son o despregue das causas internas, da contradición
esencial, que asume a exterioridade como un compoñente seu e a integra, negando a negación que
constitúe todo ser plenamente exterior. 

A  dobre  negación  é,  nin  máis  nin  menos,  o  un  que  se  divide  en  dous  da  dialéctica
revolucionaria, por moito que os chineses cresen rexeitala.

Por esta mesma particularidade, a conquista do maoísmo é en gran medida inconsciente e
unilateral.  No  mesmo  parágrafo  do  artigo  citado  afírmase  que  o  tránsito  ao  socialismo  e  ao
comunismo «é unha lei obxectiva independente da vontade da humanidade». Sen embargo, o salto
da humanidade ao comunismo exclúe toda ordenación segundo leis, entendidas estas como forzas
independentes  da  vontade  colectiva  humana.  Estas  leis,  que  serían  puramente  obxectivas  e
unicamente manipulábeis, son a expresión da cousificación das relacións humanas pola sociedade
de  clases.  A aparente  independenza  que  as  relacións  sociais  adquiren  respecto  aos  produtores
directos  reprodúcese  no  plano  filosófico  ao  postular  ''normas  xerais  do  movemento'',  como se
houbese que atopalas en cada cousa, en cada fenómeno, e non na historia como globalidade. De
aquí chégase ao absurdo que toda ''ciencia de ciencias'' implica, a saber, funcionar como ''policía da
investigación teórica'', esixindo que a ciencia mostre como en cada fenómeno singular se presente a
lei do salto de cantidade en cualidade, a do progreso por saltos, a da contradición, etc.

Isto, banal de por si, levou a outra operación estéril: a de derivar os fenómenos concretos das
''leis  universais  da  dialéctica'',  como  se  estas  fosen  unha  forma  oca  que  puidese  enxendrar  o
concreto por xeración espontánea. Aínda que xa tiña raigames soviéticas, o caso máis notábel é o
procedemento,  tan  típico  do maoísmo,  de comezar  a  análise  do obxecto afirmando que todo é
contraditorio ou que un se divide en dous.  Este  exercicio de idealismo,  que ao sumo serve de
prolegómeno  para  a  análise  en  si,  ten  pasado  (e  pasa)  frecuentemente  como  o  súmmum  do
coñecemento  do  obxecto,  cando  en  realidade  non  é  outra  cousa  que  a  violentación  formal  e
apriorística da cousa mesma. E non deixa de ser paradigmático que o maoísmo, que realmente
estaba en posición de superar este vicio do materialismo vulgar, caese de cheo na súa forma máis
dogmática e inconsecuente.

Sen embargo, é certo que a divisa segundo a cal un se divide en dous permite superar os
marcos  desta  concepción  limitada.  O  «tranquilo  mundo  das  leis»  oponse  nesta  á  riqueza  e
complexidade do mundo fenoménico; é o ''modelo ideal'' cuxa validez epistemolóxica subscribiría
calquera ''filósofo da ciencia'' burgués. A lei necesita ser sinalada en cada caso particular como o seu
vencello  interno,  e  isto  supón  o  recoñecemento  da  necesidade  recíproca  de  identidade  e
contraposición: aquela é dada pola lei, mentres que esta atópase nos elementos illados do fenómeno
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determinado que,  ao seren reunidos na unidade proporcionada pola lei,  pasan a constituír  unha
contradición.

Este  enfoque  dualista,  de  forte  sabor  kantiano,  enfróntase  así  a  unha  antinomia.  Lei  e
fenómeno, «entendemento» e «variedade empírica», non subsisten de por si, senón tan só na súa
identidade contraditoria. E o dilema preséntase baixo a forma seguinte: ou a lei é o resumo teórico
dun fenómeno moitas veces observado (empirismo) ou é unha forma inmutábel da cal se derivan os
casos  concretos  como  especificacións  súas  (idealismo  racionalista).  O  marxismo  do  Ciclo  de
Outubro estivo efectivamente preso destes extremos.

É aquí onde entra en acción o carácter progresivo do «un se divide en dous», no seu máis
pleno  sentido  de  negación  da  negación.  Rompendo  coa  contraposición  fixa  dos  momentos  da
contradición (identidade e oposición), permite comprender a lei como o universal xerado no propio
proceso do particular, que se escinde (se divide) a si mesmo en determinado e determinante. Nesta
medida, a lei deixa de ser lei e devén forma de ser do obxecto, o cal coincide coa súa forma de
actividade. O esencial xa non é tal ou cal estado particular do obxecto, senón a totalidade deles; o
proceso que, sen ser máis que a suma das partes, é diferente dela. O que o coñecemento capta non
son nin leis fixas nin representacións sensíbeis, senón estas conexións categoriais que, ao seren
móbiles, constitúen «formas do ser, determinacións de existencia»61.

Así, o coñecemento do xeral é, en realidade, o coñecemento das conexións dos aspectos
particulares,  igual  que  o  coñecemento  do  particular  é  a  aprehensión  do  singular  a  través  do
universal. A positivización do xeral mediante a súa abstración (lei) supón retornar á epistemoloxía
metafísica, que só coñece o aspecto inmediato, fetichizado, do xeral: non o capta como proceso,
como despregue e explicitación das contradicións no particular. No momento en que a lei toma
corpo independente da existencia concreta restabelécese a antinomia entre dedución e indución,
análise e síntese, coñecemento e manipulación, e o «tranquilo mundo das leis» reencarna as formas
arquetípicas do idealismo platonizante. O materialismo do Ciclo de Outubro, procurando simplificar
ao máximo as sutilezas da dialéctica, caeu no erro de enunciar leis abstraídas do concreto, de forma
enteiramente arbitraria. Isto levaría ao formalismo apriorista que perturba a constitución intrínseca
do obxecto e, como a súa contraparte necesaria, á práctica idealista de coñecer o concreto como
determinación da lei,  en lugar  de comprender  a  esta  como a  forma na que  o concreto  mesmo
desprega as súas contradicións. E para isto é indiferente que se trate das catro leis do Diamat ou da
lei da contradición.

Ideoloxía e conciencia

Esta secular tradición metafísica, lonxe de ser un dilema filosófico desvencellado da práctica, ten
implicacións  capitais  no papel  asignado á teoría  polo marxismo do Ciclo de Outubro. A doble
operación de buscar leis xerais e derivar delas o concreto presupón, como vimos, un abismo entre
obxecto e suxeito: aquel é invariábel, dado; este, un simple manipulador externo. Politicamente, isto
reflíctese na teoría de que o proletariado debe liberar as forzas que xa están presentes no seo da
sociedade capitalista. E, en certa medida, é comprensíbel que Marx e Engels defendesen isto, por
mor do que comentamos máis arriba acerca das ilusións cientificistas62 da súa época e do feito de
que a máis elevada experiencia práctica que chegaron a presenciar foi a Comuna de París. Pero é
inadmisíbel  que  os  comunistas  posteriores  sigan  interpretando  esta  tese  ao  pé  da  letra,
especialmente despois de que o maoísmo probase a Guerra Popular Prolongada como a estratexia

61 Marx: Grundrisse.

62 O esforzo  por  mostrar  o  rigor  científico  do  materialismo  histórico  levou  a  Marx  a  declarar, ao  falar  da
acumulación orixinaria (O Capital), que a «expropiación dos expropiadores» é algo tan sinxelo como un «proceso
natural».

68



universal de loita proletaria63.
A conexión  desta  actitude  filosófica  co  paradigma das  forzas  produtivas  xa  debería  ser

evidente neste punto.  O desenvolvemento tecnolóxico lineal e progresivo sería o depositario da
obxectividade inmutábel expresada polas «leis  xerais  do movemento», mentres que as loitas de
clase e a transformación das relacións sociais non sería outra cousa que a expresión fenoménica e
externa  daquel  ─rexida  por  leis  por  canto  que  estas  expresan  a  legalidade  intrínseca  ao
desenvolvemento das forzas produtivas. O factor consciente non pasa de ser un aspecto pasivo que
segue  mecanicamente  o  devir  obxectivo  da  sociedade,  independentemente  do  suxeito
revolucionario, o proletariado. A ciencia, ou o que se faga pasar por ela, é o templo da verdade,
pertencente ao reino da teoría pura,  no cal o balance da experiencia revolucionaria é exterior á
mesma; a ciencia é o «educador» da sociedade que Marx rexeitaba nas Teses sobre Feuerbach como
a limitación fundamental do materialismo vulgar, contemplativo. O bolxevismo non foi quen de saír
do círculo vicioso que enxendra esta limitación, marcado polo espontaneísmo e polo economicismo.
O resultado non podía ser outro que a apoloxía das estruturas da nova burguesía que xurdiran á
calor do titánico esforzo do proletariado soviético. E o maoísmo, ao que lle corresponde o mérito de
colaborar a minar esta concepción, comportouse dun xeito totalmente acrítico coas ideas sobre a
construción do comunismo herdadas da experiencia soviética.

Pero  o  desenvolvemento  das  forzas  produtivas  entendido  ao  xeito  cuantitativista  e
estrictamente  tecnolóxico  nunca  foi,  para  o  marxismo  revolucionario,  un  factor  da  evolución
histórica.  É  certo  que  os  fundadores  do  socialismo  científico  simplificaron  frecuentemente  o
significado da  contradición  entre  forzas  produtivas  e  relacións  de  produción64.  Pero isto  non é
excusa para defender o reformismo evolucionista de corte socialdemócrata ou soviético. Na Miseria
da filosofía (1847), lemos:

«Para que a clase oprimida poida liberarse, precisa que as forzas produtivas xa adquiridas
e as relacións sociais existentes non poidan coexistir unhas a carón das outras. De todos os
instrumentos de produción, o maior poder produtivo é a mesma clase revolucionaria. A
organización dos  elementos  revolucionarios  como clase supón a existencia  de  todas as
forzas produtivas que poden enxendrarse no seo da vella sociedade.»

Marx  relaciona  explicitamente  isto,  na  mesma  obra,  co  feito  de  que,  até  ese  momento,  o
proletariado  «vén a  ser  xa  unha  clase  fronte  ao  capital,  pero  non  todavía  para  si  mesma».  A
contradición entre forzas produtivas e relacións sociais non é outra que a imposibilidade do capital
(relación  social)  de  soster  unha  determinada  configuración  das  forzas  produtivas  (división  do
traballo, gran industria, socialización da produción, mercado mundial, etc.), cuxa expresión máis
global e abarcadora é a clase obreira. A clase obreira como clase política é a expresión, realización
e  modo  de  resolución  positiva  desa  contradición.  Marx  identifica  o  máximo  grao  de
desenvolvemento das forzas produtivas co punto no cal a clase obreira debe devir clase para si, é
dicir, suxeito histórico capaz de tomar a dirección do proceso social. Isto non significa que o avance
tecnolóxico  se  deteña65,  como  tampouco  significa  que  a  clase  obreira  se  transforme

63 É dicir, despois de que se demostrase que o proletariado non debe limitarse a «liberar» as forzas sociais latentes
na sociedade capitalista, senón que debe crealas. Esta é unha das grandes aportacións do maoísmo á conciencia
revolucionaria da clase obreira, independentemente de que non soubese levala até ás súas últimas consecuencias.

64 Véxase o parágrafo da Contribución á crítica da economía política antes citado.

65 O concepto de forzas produtivas  fai  referenza ás condicións de produción,  cuxa expresión última son as
condicións de existencia da clase obreira. As máquinas, ou calquera outro aparello tecnolóxico, non existen por si
mesmas,  senón unicamente dentro dunha totalidade de relacións sociais e de condicións de produción. O que
propiamente entra en contradición coas relacións sociais capitalistas non son tanto as máquinas como a división
do traballo  local  e global que enxendran.  A reunión da clase obreira como clase política  é a  expresión máis
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automaticamente en clase consciente e revolucionaria.  Unicamente sinala a natureza política do
proletariado, que se impón á súa natureza económica como unha necesidade imperiosa, pero que
non se resolverá sen a destrución consciente da modo privado de apropiación do produto social.

En efecto, esta é a fonte da «natureza dual» do proletariado, por denominala dalgún xeito.
Non se pode derivar, mecanicamente, a necesidade da revolución das súas condicións económicas
de existencia, é dicir, das relacións sociais que o definen como clase, a pesar de que estas sexan o
fundamento da organización consciente dos elementos revolucionarios. Facer do factor obxectivo o
motor da revolución corresponde á interpretación mecanicista do fragmento marxiano citado. Pero a
obxectividade non é unha cousa en si que haxa que ''coñecer para dominar'', senón que é, ante todo,
un elemento a transformar. O elemento consciente, a outra «cara» do proletariado revolucionario,
baséase na permanente contradición das súas condicións de existencia coas relacións burguesas de
propiedade, pero o importante aquí é que a trascende. «Non se trata do que directamente se imaxine
tal ou cal proletario, ou incluso o proletariado enteiro. Trátase do que é e do que historicamente se
verá obrigado a facer por ese ser» (Marx)66. A diferenza entre o que o proletariado é e o que debe
facer  para  si  queda  claramente  delimitada,  así  como se  exclúe  toda  interpretación  psicoloxista
(empirista).  A  acción  revolucionaria  do  proletariado  non  está  dada  nas  súas  condicións  de
existencia,  senón  que  é  algo  que  actúa  sobre estas  últimas,  transformándoas  e,  polo  tanto,
transformándose a si mesma. O carácter político do proletariado é tan inmanente ao seu concepto
como o seu carácter de clase económica, efectivamente existente. Aquel está idealmente dado neste,
pero  non  son  reductíbeis  o  un  ao  outro.  Falar  de  proletariado  implica  non  só  falar  das  súas
condicións de existencia baixo a produción capitalista, senón tamén da esixencia do seu movemento
consciente cara o comunismo, que actúa sobre o seu propio ser e o transforma.

Por iso o coñecemento non pode ser, para o proletariado, o preludio da práctica, igual que
tampouco pode permitirse coñecer e despois transformar. Non, a divisa da epistemoloxía marxista é
a de coñecer transformando. Emporiso a súa elevación cara o comunismo é, ante todo, un proceso
de autocoñecemento, e o erro non representa a falsidade do sabido, senón o inadecuado da praxe ás
tarefas históricas que o proletariado se impón67. Se a contradición entre forzas produtivas e relacións
de  produción  é  unha  ''lei  histórica'',  entón  a  tarefa  da  clase  revolucionaria  pasa  por  abolila,
mostrando no proceso que non constituía lei ningunha, senón só a determinación inmanente a un
modo de produción determinado polas clases sociais, no cal o traballo morto domina ao traballo
vivo.

O mesmo cabe dicir da dualidade entre clase económica (en si) e clase política (para si). É o
produto dunhas relacións sociais que enxendran a continua división do traballo manual/intelectual,
incluso no seo da clase revolucionaria mesma, baixo a forma de división entre masas e vangarda.
Esta é a contradición que «se presenta, obxectivamente, como contradición entre dúas clases»68.
Pero a vangarda e as masas constitúen unha división funcional no seo da clase revolucionaria, polo
que hai que dicir que é unha  contradición entre dúas clases que se presenta como contradición
dentro da clase revolucionaria mesma, e que, á vez, cristaliza como oposición de determinacións
económicas da clase e de elevación revolucionaria cara o comunismo (posicións de vangarda).

palmaria disto.

66 A sagrada familia.

67 Esta idea de «erro como evidencia do descoñecemento», tan típica do maoísmo, está enteiramente baseada no
dualismo ontolóxico denunciado por nós. De forte sabor positivista, nin sequera pode poñer en dúbida a masa de
experiencia  acumulada,  senón  que  o  único  que  fai  é  limitarse  a  retroceder  ao  momento  no  cal  as  cousas
«comezaron a ir mal» e, a partir de aí, esixir «facer as cousas ben». O fracaso histórico do Ciclo de Outubro
explicaríase, entón, como o «erro de aplicación» dunhas ideas platónicas que son en si inapelábeis, por seren
produto  dunha  experiencia  histórica  positiva  que  non  admite  ser  posta  en  tea  de  xuízo.  E  a  reconstitución
ideolóxica do comunismo, loxicamente, é imposíbel baixo estes parámetros.

68 PCR: Tese de Reconstitución.
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Sen embargo, o proceso de elevación das masas ás posicións comunistas e a transformación
radical da sociedade esixen que esta contradición  obxectiva sexa superada. O cal non quere dicir
outra  cousa  que  a  clase  revolucionaria,  como  suxeito histórico,  debe  tomar  ese  obxecto,  esa
obxectividade, e integrala no seu seo, de xeito que o que antes era obxecto autónomo agora non
sexa  máis  que  unha  determinación  da  clase  autoconsciente,  no  seu  movemento  progresivo  de
transformación cara o comunismo.  As leis  inerciais  da sociedade burguesa provocan a  escisión
obxectiva de vangarda e masas, polo que a súa síntese no Partido Comunista é tanto condición
como resultado do comezo do proceso de superación consciente do modo de produción capitalista.

Nisto xoga un papel fundamental a ideoloxía, non como cousa dada, senón como dirección
das forzas que actúan sobre as relacións materiais. Non é o reflexo unilateral da vida material, senón
a conciencia práctica da clase revolucionaria orientada á transformación desta última e, polo tanto, o
elemento dirixente do proceso revolucionario. O futuro deste xógase na ideoloxía, como síntese da
autoconciencia acadada historicamente polo proletariado e como o recoñecemento das tarefas que
ten  que  realizar  con  vistas  á  súa  autoemancipación.  Todo  depende  do  grao  en  que  o  acervo
ideolóxico  da  vangarda  teña  superado  as  contradicións  que  a  produción  burguesa  impón
obxectivamente á clase revolucionaria baixo a forma de falsa conciencia.

Fundamentos ideolóxicos do fetichismo estatal

Nesta tarefa de delimitación ideolóxica, a crítica das estruturas obxectivas da sociedade capitalista
coincide coa autocrítica do programa emancipador concreto da clase. Durante o Ciclo de Outubro, a
toma  do  poder  por  parte  dos  Partidos  Comunistas  saldouse  coa  recaída  na  contradición  entre
vangarda e masas: a clase revolucionaria limitouse a tomar posesión da máquina estatal tal e como
estaba. Independentemente das tentativas posteriores de reestabelecer a fusión de vangarda e masas
(por exemplo, a Revolución Cultural na experiencia chinesa), o mal estaba feito: o Estado, burgués
en todas as súas formas, permanecía como un ente situado por enriba das masas e alleo a elas. A
burocracia, o exército permanente, os sindicatos, etc., non son simples institucións exteriores ao
modo  de  produción  capitalista,  do  cal  se  poidan  separar  mecanicamente  e  «usar  para  fins
revolucionarios».  Cando  a  vangarda  se  identifica  con  estas  estruturas  non  fai  outra  cousa  que
escindirse das masas, que son quen deberían exercer o seu propio poder estatal (Estado-Comuna).
Esta é a mesma «contradición entre dúas clases» que se manifesta no seo da clase revolucionaria
baixo a ditadura da vella burguesía. A Revolución Cultural, por ser a expresión máis elevada da
conciencia do vello Ciclo respecto a estes problemas, expuxo esta antinomia na súa forma máis
aguda e sangrante.

Mais o que esta buscaba derrubar non era o poder estatal-burocrático, separado das masas,
senón aos xestores do mesmo que ''tomaron a vía capitalista''. Non se poñen en dúbida as estruturas
estatais permanentes, senón que só se atacan as súas manifestacións superficiais, baixo a forma de
«seguidores da vía capitalista». E cando o movemento revolucionario integre ás masas obreiras e
dea lugar á Comuna de Shanghai, será o propio PCCh o que aborte o proceso, «retrocedendo» á
triple alianza. Neste momento, caracterizado pola quebra do Partido Comunista e a súa posterior
reconstrución (que non reconstitución), a vangarda revolucionaria do proletariado claudica fronte ao
fetichismo estatal que impregnaba a súa ideoloxía e cancela o propio movemento de masas, facendo
da Revolución Cultural unha simple reforma das estruturas sociais e políticas existentes.

Esta defensa a ultranza dos organismos estatais separados das masas remóntase aos días da
II Internacional, e é outra variación da teoría das forzas produtivas. Por cambio superestrutural, os
comunistas  chineses  entendían  a  transformación  da  ideoloxía  burguesa  de  certos  membros  do
entramado estatal-burocrático en ideoloxía proletaria,  acorde á ''base económica socialista''.  Nin
sequera se plantexaba o problema de que esta é, en realidade, unha forma de transición entre o
modo de produción capitalista e o comunista, non tendo outra expresión política que a ditadura das
masas  armadas  en  constante  movemento  cara  ao  comunismo.  E  moito  menos  se  dubidaba  do
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carácter intrinsecamente revolucionario das masas, tal e como reflicte no seguinte pasaxe de Mao,
despois da Revolución Cultural:

«Non hai un conflito de intereses fundamental no seo da clase obreira. Baixo a ditadura do
proletariado, non hai razón para que a clase obreira se divida en dúas grandes fraccións
irreconciliábeis.»69

Todo  isto  evidencia  dúas  cousas  de  importancia  capital.  En  primeiro  lugar,  o  poder  estatal-
burocrático  ao estilo  burgués,  alleado das  masas,  era  a  forma que  se presupoñía que asumía a
ditadura do proletariado. En segundo lugar, as razóns dos estancamentos e retrocesos na construción
do comunismo eran remitidas a factores externos ao proletariado (por exemplo, aos ''dirixentes que
tomaron a vía capitalista''  ou á pequena propiedade individual),  en lugar de seren consideradas
contradicións dentro da mesma clase revolucionaria.

Pero, para revelar o erro fundamental que agocha esta posición, así como a súa filiación
histórica, temos que remontarnos outra vez a un dos textos fundamentais do leninismo: O Estado e
a Revolución. Nel lemos:

«Nós propoñémonos como meta final a destrución do Estado, é dicir, de toda violencia
organizada  e  sistemática,  de  toda  violencia  contra  os  homes  en  xeral  (...),  estamos
persuadidos  de  que  este  [o  socialismo  ─nota  de  CCT] se  convertirá  gradualmente  en
comunismo,  e  en relación con isto  desaparecerá  toda necesidade de violencia sobre os
homes  en  xeral  (...),  pois  os  homes  habituaranse  a  observar  as  regras  elementais  da
convivencia social sen violencia e subordinación.»

Lenin  é  ambiguo,  e  nel  conviven  o  vello  e  o  novo  estreitamente  enlazados  por  un  vencello
indisolúbel70.  Neste  fragmento,  como ao longo de todo o capítulo  quinto,  o  dirixente soviético
sacrifica a análise de clase en virtude da cuestión abstracta da «violencia contra os homes en xeral»,
como se neste punto fosen indiferentes as determinacións de clase inherentes á propia estrutura
estatal. Lenin escinde o Estado das súas concretas condicións de existencia, facendo del un mero
executor, o brazo dunha clase non determinado polo modo de produción. O poder estatal pasa a ser
exclusivamente un ''xestor social'', que pode ser ocupado e desocupado por diferentes clases, aínda
cando a propia figura do Estado é, en si mesma, un factor do modo de produción capitalista e non
pode trascender as determinacións deste. O resultado máis inmediato disto é a xoia de idealismo
burgués das ''regras elementais da convivencia social sen violencia nin subordinación''.  O home
comunista de Lenin é un individuo que existe no baleiro: o seu comportamento práctico descansa
sobre as leis naturais da convivencia social,  e non sobre as características propias ao modo de
produción comunista.  Tamén é digno de nota que só así  pode Lenin postular  a  «destrución do
Estado» como a «meta final» do movemento comunista. Pero o Estado non é un poder opresor en si,
senón unicamente na medida en que é un órgano de  opresión de clase. Non o ''brazo'' dunha ou
doutra clase, senón as súas condicións de existencia mesmas.71

69 Citado en Pekín Informa, Vol 10, #41 (6 de outubro de 1967), p. 17.

70 Remitimos de novo ao traballo de Colectivo Fénix  Stalin. Del marxismo al revisionismo para unha maior
profundización nestas cuestións.

71 Esta actitude conciliadora tamén se observa noutras obras da época que marcarán os carreiros da ideoloxía
leninista,  aínda  que xa se  anticipaban nalgúns  textos  clásicos,  especialmente  de  Engels.  Nas  Teses  de Abril,
mesmamente, di que «o marxismo se distingue do anarquismo en que recoñece a necesidade do Estado e do poder
estatal durante  o periodo revolucionario [cursiva de Lenin ─CCT]». Facer que a diferenza entre  marxismo e
anarquismo radique na existencia ou non de poder estatal durante o periodo de transición (e o que está en xogo
aquí é a necesidade do periodo de transición mesmo) equivale a difuminar o enfoque de clase do marxismo. Por
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Non é moi difícil trazar a progresiva dexeneración deste enfoque, ao longo da experiencia
soviética, na doutrina do «Estado de todo o pobo» dos revisionistas. Pero tampouco os comunistas
chineses, que tiveron que lidiar de xeito particularmente agudo con esta teoría, se puideron zafar da
súa perniciosa influencia. No momento en que situaban a orixe dos males da República Popular
Chinesa en factores externos ao proletariado (pequena produción, revisionistas individuais, etc.)
estaban desviándose de novo da cuestión central: o carácter de clase inmanente á estrutura estatal
herdada e reproducida. O Partido deixa de ser a unidade dinámica das masas coa vangarda cando
esta pasa a ser a administradora do Estado burocrático, situándose por enriba da clase e pasando a
xestionar a súa explotación (baixo a forma de plusvalía e capital non-privado), como se a abolición
da propiedade xurídica modificase de por si  as relacións sociais entre os produtores da riqueza
social e os expropiadores da mesma. Durante o pasado Ciclo, tras a toma de poder polo Partido
Comunista, as masas pasaban a ser unhas masas ''burguesas'', no sentido de que producían e eran
explotadas  por  un modo de produción burgués  tinguido de  vermello,  eran  integradas  no poder
estatal polos sindicatos, etc.

Pero o vital do asunto, especialmente para as tarefas da reconstitución, é que estes factores
de debilitación do poder político das masas non se daban como unha condición externa a elas, senón
que foron froito das insuficiencias dunha ideoloxía que non comprendeu axeitadamente o carácter
de clase do Estado. É certo que a forza deste é material e actúa a través da privación das masas dos
seus órganos de poder, xerados na revolución burguesa no caso ruso (Soviets) e na Guerra Popular e
Revolución Cultural no caso chinés (Bases Vermellas, Comités Revolucionarios, Comunas, etc.).
Pero o central en todo proceso revolucionario é a ideoloxía que o guía, así como a medida en que
esta se ceibou das limitacións que a sociedade burguesa impón espontaneamente á conciencia de
clase do proletariado. E a ideoloxía da vangarda que liderou as revolucións do Ciclo de Outubro
reproducía  a  dualidade  de  traballo  intelectual  e  traballo  manual  (manifestada  como  dualidade
dirixentes/dirixidos)  a  través  da  incomprensión  da  natureza  de  clase  das  estruturas  do  Estado
burgués, limitando así a capacidade de acción das masas que portaban a ideoloxía revolucionaria e
saboteando a transformación da sociedade ''desde dentro'', por dicilo dalgún xeito. Abonda botar un
ollo  ás  seguintes  palabras  de  Jiang  Qing,  representante  da  extrema  esquerda  maoísta,  para
cerciorarse disto:

«Tedes plena liberdade para criticar a membros do exército, non importa quen, publicando
dazibaos ou enviándoos directamente ás persoas en cuestión, ás organizacións superiores
ou mesmo ao Comité Central do Partido. Pero en ningún caso debe o ataque ir dirixido ao
exército.»72

Este fetichismo cara o Exército Popular de Liberación ou cara as institucións burocráticas xorde
precisamente no momento en que a vangarda se identifica coas estruturas burguesas do Estado,
máis ou menos modificadas tras a toma do poder, pero idénticas ao vello organismo estatal nos seus
aspectos  esenciais.  A concepción  do  Estado   como  ''administrador  social'',  sementada  pola  II
Internacional e regada polos bolxeviques, toma aquí a forma máis claramente ideolóxica, na cal «se
acoplan de mil maneiras a palabra pobo e a palabra Estado», desoíndo ao Marx da  Crítica do

que  non  se  fala  neste  punto  do  tránsito  da  forma  de  apropiación  burguesa  (valor)  á  forma  de  apropiación
comunista do produto social? A necesidade do «periodo de transición» é o simple matiz dunha tese común a
anarquismo  e  comunismo  ou  constitúe,  en  realidade,  unha  diferenza  de  contido  fundamental,  vital  para  a
comprensión (que xa non realización) da sociedade comunista? Lenin evita suscitar estas cuestións, realmente
esenciais e que son, para nós, o punto de partida para unha clarificación dos obxectivos revolucionarios fronte a
nós mesmos ─e fronte ao utopismo pequenoburgués, como ideoloxía espontánea dunha vangarda teórica carente
de toda perspectiva revolucionaria.

72 Discurso da camarada Jiang Qing para inaugurar e celebrar o Comité Revolucionario Municipal de Pekín , 20
de abril de 1967.
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Programa de Gotha e abortando o movemento emancipador das masas revolucionarias.

A alianza de positivismo e economicismo contra o marxismo

Vemos, entón, que a divisa de «coñecer transformando» ten para o proletariado algo máis que un
mero interese teórico. Significa, máis ben, a necesidade de abordar conscientemente o proceso de
construción  do  comunismo,  mentres  que  toda  transformación  histórica  foi,  até  o  de  agora,
inconsciente e  alienada,  é  dicir,  baixo  a  aparenza  de  forzas  estrañas  á  humanidade  social.  A
contrapartida deste estrañamento das forzas humanas é a autonomía fenoménica do coñecemento,
que aparece como un proceso positivo e subsistente de por si. E fronte a el, polo tanto, os procesos
sociais reais parecen simplemente dados, absolutos e non suxeitos á transformación humana. Son
coñecidos e ao sumo manipulados, pero constitúen obxectos tan impermeábeis que nin se pode falar
de que estean constituídos socialmente. As masas, ao perder a dirección revolucionaria do proceso
social  a  través  da  privación  do  poder  estatal,  da  perda  da  dirección  consciente,  etc.  caían  na
alienación característica da sociedade de clases. As relacións sociais humanas implicadas aparecían
outra vez baixo o disfraz fetichista do puro obxecto, alleo ao suxeito revolucionario e indómito
fronte a el.

No campo da filosofía, esta positivización dos procesos histórico-sociais na forma de lei foi
correspondida coa positivización do devir dialéctico, cuxo expoñente máis ''popular'' é, sen dúbida,
o canon desenvolvido pola III Internacional73.  O efecto máis inmediato disto é a proxección da
dualidade ontolóxica arriba mencionada na dualidade de materialismo dialéctico e  materialismo
histórico. Aquel supón o conxunto de leis abstractas do movemento en xeral, mentres que o segundo
resulta da súa aplicación a un campo concreto, o da historia. A especificidade do proceso histórico-
social é difuminada pola súa subsunción ás leis fixas e universais que enxendran todas as ciencias: a
física  é  a  aplicación  do  diamat ás  forzas  e  partículas;  a  bioloxía,  aos  complexos  orgánicos;  a
matemática,  á  cantidade...  e  a  historia,  ás  sociedades.  Isto,  aparte  do  absurdo  da  «policía  da
investigación  teórica»  xa  mencionado,  provoca  que  a  historia  deveña  unha  ciencia  burguesa  e
limitada,  unha  simple  actitude  teorética-contemplativa.  Isto  preséntase  como  redución  da
investigación ao método, á violentación do contido determinado a través do esquema formal.

Forzosamente, esta concepción estreita da ciencia tiña que ser compensada cunha non menos
estreita violentación dos seus límites inherentes. En efecto, a verdade das ciencias situaríase no
plano da ''ciencia de ciencias'', da dialéctica materialista, e toda ciencia debe verificar a verdade do
diamat para ostentar tal nome. E, en segundo lugar, esta elevación mística descende de novo e
insufla autoridade científica ao materialismo histórico, a ciencia da historia. O que se busca con isto
é dotar de fundamentación teórica á revolución proletaria, entendida á maneira espontaneísta, no
pleno sentido de «é xusto rebelarse». Pero a rebelión espontánea e a súa xustificación moral74 non se
poden  disfrazar  de  construción  consciente  da  sociedade  comunista.  En  primeiro  lugar,  porque
presupoñen un reino da obxectividade pura, revelado pola ciencia, ao que xa nos referimos como
expresión  da  alienación  enxendrada  pola  separación  entre  produtores  inmediatos  e  medios  de
produción. Pero tamén porque, en segundo lugar, compartimentalizan teoría e práctica: aquela non
debe ser máis que a expresión intelectual do movemento espontáneo que constitúe esta última.

Este  seguidismo é  a  expresión  filosófica  das  teses  economicistas  asociadas  á  teoría  das
forzas produtivas.

73 Referímonos, novamente, á sistematización da filosofía oficial soviética culminada por Stalin en Materialismo
dialéctico e materialismo histórico. Pero esta tendencia a illar o movemento dialéctico da súa existencia histórica
concreta tamén está presente, por exemplo, no Sobre a contradición de Mao Zedong.

74 E  por  moral  debe  entenderse  tamén a  xustificación  feita  ideoloxizando  as  ciencias  naturais  ─ou
pretendidamente naturais─ para usalas en favor de tal ou cal liña política. A apoloxía á autoridade científica do
marxismo en canto «ciencia da historia» non rompe con estes parámetros burgueses,  e fai un escaso favor á
elevación do proletariado ás posicións comunistas.
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Mais  o  que  interesa  aquí  non  é  trazar  analoxías  superficiais  entre  positivismo  e
economicismo,  senón  incidir  noutro  dos  aspectos  principais  da  conformación  da  conciencia
revolucionaria: a actitude do marxismo para consigo mesmo. Porque a crítica que o marxismo opón
ao mundo obxectivo é, á súa vez, a crítica do marxismo mesmo, e isto dinamita un dos piares da
ideoloxía  positivista-economicista:  o  valor  intrínseco,  dado,  da  experiencia  revolucionaria
acumulada, que descansa sobre a suposición de que todo logro do proletariado foi en si mesmo un
paso adiante cara o comunismo. Esta limitación evolucionista, da cal tampouco se librou o maoísmo
chinés, exime aos comunistas do presente de axustar as contas co pasado e substitúe a crítica da
ideoloxía  global  que  dominou  o  Ciclo  de  Outubro  polo  rexeitamento  formal  daquilo  que  se
considere  ''erro  de aplicación''  ou  ''desviación  provocada polas  circunstancias''.  E  insistimos  no
carácter  formal  deste  rexeitamento:  os  erros  non se  fundamentan  en  si  mesmos,  senón que  se
desprenden da  ideoloxía  global  do  proletariado,  e  só nesta  se  pode atopar  a  súa  razón de ser.
''Rexeitar os erros e quedarse co bo'' equivale a asumir que o marxismo é algo dado, completo e
definitivo desde o seu nacemento, pois os erros serían o simple produto dunha mala aplicación e o
progreso non sería máis que unha explicitación práctica daquilo que xa estaba contido, en xerme, na
teoría. Esta actitude idealista, enteiramente mística, é a expresión refinada do evolucionismo vulgar,
a expresión última dunha «filosofía do ciclo» que se resiste a morrer e adopta formas aparentemente
rompedoras, cando non son máis que a repetición ad infinitum das vellas cantigas. E a ala esquerda
do movemento comunista internacional perde o tempo esforzándose en resucitar a vella  traxedia
baixo  a  guisa  de  farsa,  cando  as  tarefas  do  presente  pasan  pola  crítica e  a  reconstitución da
ideoloxía proletaria como o elemento dirixente da transformación do mundo.

Sería erróneo pensar que a crítica e a reconstitución son dúas cousas en esencia diferentes
para o noso momento actual: a crítica presupón o obxectivo da reconstitución, igual que o contido
positivo da ideoloxía reconstituída non pode saír doutro sitio que da negación exercida pola crítica.
Pero  isto  non  é  senón  o  terreo  concreto  no  cal  se  nos  plantexa  o  problema,  máis  xeral,  da
contradición  entre  crítica  e  sistema75.  A  crítica  non  é  a  negación  mecánica  que  ''rexeita
desviacións'',  como se  máis  alá  destas  se  atopase  O Marxismo,  completo  e  rematado  desde  o
comezo dos tempos.

Tampouco a sistematización pode ser a recollida dos elementos positivos na súa forma dada,
tal e como se nos presentan nas experiencias previas. Pero é, sen embargo, unha necesidade do
movemento revolucionario expresar a súa cosmovisión como sistema, tendo claro que este non pode
ser algo osificado e morto, senón unha continua actualización crítica de si mesmo, en constante
contraste coas ciencias naturais pero nunca subordinado a elas. E en vista disto, o esforzo de Engels
no  Anti-Dühring está  enteiramente xustificado,  máis alá  dos erros,  grandes e pequenos,  que tal
exposición  primitiva  do  marxismo poida  conter. É  inevitábel  que  as  primeiras  sistematizacións
adolezan de defectos conxénitos, aínda cando isto non sexa excusa para non facer unha valoración
crítica posterior (asignatura pendente dos comunistas respecto ao Anti-Dühring). Crítica e sistema
son,  en  realidade,  dúas  caras  dun mesmo proceso  necesario,  pero  non  por  iso  automático  nin
espontáneo. Son os elementos do progreso da ideoloxía proletaria, a cal nin se pode disolver na
crítica  pola  crítica  nin  pode  anquilosarse  en  sistemas  pechados,  ao  estilo  do  idealismo.  Pero
clarificar a relación intrínseca e a forma particular que deban tomar é unha tarefa aínda por realizar
que, cabe dicilo, non está separada da edificación do sistema mesmo mediante as armas da crítica.

Pero,  como  sinalaba  Marx  n'A  sagrada  familia respecto  dun  tema  semellante,  e
anticipándose ao que sería costume no movemento comunista futuro, non abonda con dicir que son
dous aspectos dun todo. Hai que desenvolver a configuración concreta da contradición entre sistema
e crítica, cousa que non vai separada da loita histórica pola recuperación da hexemonía ideolóxica
para o marxismo-leninismo.

75 Para máis detalles, cfr. PCR: «Carta de respuesta del PCR» [a «Carta de la Asociación J. M. Laso Prieto»], La
Forja, nº 35 (2006).
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A crítica é a confrontación dunha clase particular co mundo obxectivo, fronte ao cal ela é o
compoñente  disgregador, revolucionario.  Dunha clase,  porque a  súa  vangarda  tamén expresa  o
conflito  inherente  á  súa  existencia  histórica,  independentemente  da  psicoloxía  dos  proletarios
singulares. Pero, en virtude dese mesmo conflito, a vangarda non pode ser unitaria, senón que reúne
na súa teoría ─i. e., baixo forma ideal─ a totalidade das contradicións da clase obreira, inmanentes á
súa condición de clase determinada polo modo de produción capitalista76. E esta determinación, este
chan concreto sobre o que actúa a praxe revolucionaria, é o substrato a partir do cal se desenvolve o
sistema. O movemento histórico da clase é,  no terreo teórico,  o dobre movemento de crítica e
incorporación  desta  negación  ao  corpus ideolóxico  da  revolución  proletaria.  Pero  non hai  que
entender  o integrado como algo  en si  positivo,  tomado en canto  tal:  a  negación teórica  que o
proletariado exerce sobre a sociedade burguesa (cuxa expresión primeira é o socialismo utópico) é
unha  negación  de  clase,  é  dicir,  unha  negación  que  expresa  a  posición  do  suxeito  histórico
proletario no entramado obxectivo que o enxendra e as súas aspiracións a rompelo. A crítica é a
relación do suxeito co mundo alienado; o sistema, ou cosmovisión proletaria, a relación do suxeito
consigo mesmo a través da negación do mundo alienado (negación da negación). O papel dirixente
da cosmovisión proletaria depende de que sexa quen de integrar a totalidade do mundo baixo o seu
movemento de elevación cara o comunismo; é dicir, depende de que sexa unha ideoloxía capaz de
levar  até  o  final  a  socialización  da  produción  e  a  recuperación  do  mundo  obxectivo  para  a
humanidade emancipada. Velaí o papel do Balance do Ciclo de Outubro.

De todo isto despréndese que o coñecemento das estruturas sociais baseadas na explotación
de  clase  atópase  intrinsecamente  ligado  á  súa  superación  histórica,  cousa  que  coincide  coa
apropiación do mundo social por parte da clase obreira, que nesa medida ─é dicir, na medida en que
acaba coas estruturas da sociedade de clases─ deixa de ser unha clase e permite a emancipación
global da humanidade. Por iso non é a cosmovisión un sistema pechado, senón que constitúe a
autoconciencia acadada historicamente polo proletariado, síntese da súa experiencia revolucionaria
e plataforma para a consecución do proceso. E esta cosmovisión é unha crítica progresiva porque
coincide coa «crítica das armas»: só a través da experiencia do seu propio poder de clase pode o
proletariado comprender a totalidade do proceso social e comprenderse a si como o depositario da
dirección histórica do mesmo; estas son unha e a mesma cousa. Por iso, a introdución ideolóxica
dunha ruptura absoluta entre a clase e as estruturas alleadas da sociedade burguesa (tal como o
Estado ou as leis cegas da produción anárquica) supón un valado imposto ao libre desenvolvemento
da  ditadura  do  proletariado,  limitada  de  antemán  polos  seus  propios  prexuízos  ideolóxicos;  é,
propiamente, afogar ao neno no berce.

Nesta necesidade de reactualización crítica do acervo teórico do marxismo xoga un papel
fundamental a recuperación da dialéctica como arma teórica contra a ideoloxía burguesa, tanto na
súa vertente idealista como materialista (pois o materialismo vulgar é tan burgués como o máis
absurdo  solipsismo).  Incluso  a  expresión  «recuperación  da  dialéctica»  é  pouco  axeitada.
Deberiamos avogar, máis ben, pola reconstitución da dialéctica. E aínda máis: se a II Internacional
ergueu  o  nome  de  «materialismo  dialéctico»  para  enfrontarse  ao  misticismo  feudal,  nós
propoñemos invertir os termos e falar de «dialéctica materialista». Ao longo do Ciclo de Outubro
concibiuse  a  dialéctica  como  o  apelido  do  materialismo,  como  un  aditamento  máis  ou  menos
pomposo  que,  en  calquera  caso,  podía  ser  retirado  en  favor  do  ''materialismo  en  xeral''  (velo
ideolóxico do materialismo burgués). Sen embargo, nós somos conscientes de que se o marxismo é
materialista  é  porque é  dialéctico,  porque é  quen de  integrar  positivamente  toda  a  experiencia
histórica da humanidade e revolucionar o mundo conscientemente, imperativo inconcebíbel para o

76 Afirmar que a loita ideolóxica da vangarda está desvinculada das masas ou que a vangarda só é tal cando xa
está  fusionada  coas  masas  supón  compartimentalizar  ambos  aspectos  e  crer  que  a  teoría  flota  nos  ceos  da
especulación cando non está ao servizo das máis rastreiras prácticas espontaneístas. Porén, de sermos marxistas,
temos que conceder tanto que as ideas dominantes dun periodo histórico determinado son as ideas da clase que
detenta o poder material como que a teoría revolucionaria, que tamén é un «simple conxunto de ideas», devén
unha forza material en canto prende nas masas.
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evolucionismo do materialismo vulgar.
Como é sabido, o marxismo vulgarizado suscitou unha ampla oposición na intelectualidade

progresista dos países capitalistas avanzados.  Pero este fenómeno, coñecido polo laxo nome de
«marxismo  occidental»,  non  foi  outra  cousa  que  o  reflexo  distorsionado  e  invertido  do
evolucionismo dos Partidos Comunistas oficiais. Aínda que é certo que enfatizaban o compoñente
dialéctico  do  marxismo,  os  seus  representantes  non  pasaron  de  ser  intelectuais  radicalizados
asentados  en  torres  de  almafí,  sen  contacto  co  movemento  de  masas.  O  subxectivismo estaba
servido, e os estratos proletarios amosáronse impermeábeis á teoría dunha vangarda que rexeitaba
fusionarse con elas en favor  dunha fulgurante carreira profesional.  Porén,  a  elaboración teórica
destes elementos, entre os cales destacan os membros da escola de Fráncfort e avanzados autores do
bloque social-imperialista, non pode ser simplemente deixada de lado pola vangarda revolucionaria,
senón que debe ser ─coma todo─ sometido á súa crítica e á recuperación do contido progresista da
mesma.

Porque  nós,  pola  contra,  somos  partidarios  de  seguir  o  exemplo  de  Lenin.  O  dirixente
bolxevique amosou unha verdadeira actitude revolucionaria cando, sabendo insuficientes os seus
coñecementos filosóficos, se enclaustrou nas bibliotecas polo menos en dúas ocasións: no fragor da
polémica entre Plejánov e Bogdánov e... nada máis estalar a Primeira Guerra Mundial e caer a II
Internacional! Estabelecendo unha prioridade de tarefas, dedicouse a estudar dialéctica e filosofía
no momento máis  crítico do movemento obreiro até  entón existente.  Quen lles  dera aos nosos
''loitadores a pé de rúa''  ter  tan claro que a  revolución non é unha táctica-proceso,  senón unha
táctica-plan!  O  exemplo  de  Lenin  é,  para  nós,  unha  clara  lección  desde  o  pasado:  cando  o
movemento revolucionario está desarticulado, o prioritario é facer unha revisión crítica dos dogmas
do momento e confrontalos coa experiencia acadada. E hoxe, cando o Movemento Comunista está
empantanado no espontaneísmo e no economicismo, o estudo da dialéctica e a actualización da
teoría  revolucionaria  é  un  elemento  imprescindíbel do  Balance.  Unicamente  a  dialéctica  pode
romper co paradigma evolucionista arredor do cal aínda orbita a práctica totalidade da vangarda do
proletariado e erguer de novo unha afiada arma en mans das masas revolucionarias.77

A cuestión do sistema e da actitude cara a ciencia son problemas que deberán resolverse,
inevitabelmente, no desenvolvemento desta tarefa de crítica e superación. O velo da ciencia, cuxa
forma  máis  ''pura''  é  a  positivista,  constituíu  unha  traba  para  o  desenvolvemento  da  ideoloxía
proletaria.  Pero  tamén  é  certo  que  funcionou  como  discurso  de  conquista  de  amplos  sectores
intelectuais de vangarda, aínda cando a longo prazo os resultados serían desastrosos. Sen embargo,
rexeitamos a barrabasada plejanovista do non se deberon tomar as armas: tanto o termo ''socialismo
científico'', como a cantinela de ''o marxismo é ciencia'', como o positivismo evolucionista inherente
ao Ciclo de Outubro e á época inmediatamente precedente, son a expresión da dura escola da loita
de  clases  que  atravesou  ─e  atravesa─  o  proletariado  de  cara  á  súa  completa  emancipación.
Aceptamos esta herdanza de valor incalculábel que o Ciclo de Outubro legou á clase obreira do
mundo enteiro. Por tratarse dunha experiencia híbrida, a medio camiño entre burguesa e proletaria e
nacida  á  calor  de  revolucións  liberais  aínda  pendentes,  o  seu  contido  progresista  aparece
intrinsecamente enlazado cos seus elementos regresivos. E isto non é estraño nun proceso dirixido
por unha clase que todavía tiña pouco que ler sobre si mesma no gran libro da historia; por unha
clase que tivo que ir, política e ideoloxicamente,  á zaga do seu inimigo de clase en numerosas
ocasións. Pero o estado de interregno político sitúanos nunha posición privilexiada, dende a cal
botar  unha  ollada  ao  pasado  e  encararnos  cos  espectros  que  hoxe  seguen  atormentando  ao
movemento máis revolucionario da historia. A nosa mellor homenaxe, declarámolo abertamente, é a
crítica e a extracción das leccións pertinentes que permitirán ao proletariado rematar dunha vez por

77 No seu «testamento filosófico» (Sobre o significado do materialismo militante), Lenin insistiu especialmente
na necesidade de facer un estudo serio e sistemático, organizado, de Hegel e da filosofía dialéctica idealista e
premarxista. Estamos plenamente de acordo con isto: foi unha tarefa nunca cumprimentada no pasado e aínda
pendente a día do hoxe. Sen embargo, é sintomático que Lenin faga que isto vaia da man da ''alianza estratéxica''
co materialismo burgués, cos ''materialistas non comunistas''...
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todas  co  antagonismo  de  clase.  Por  iso  mesmo  condenamos  firmemente  a  todo  aquel  que  se
conforme con adular as vitorias dos tempos pretéritos sen pensar na derrota do presente nin buscar
as  súas  raíces,  empantanando  todavía  máis  o  deplorábel  estado  do  Movemento  Comunista
Internacional. Esiximos erguer de novo a bandeira vermella da cosmovisión proletaria, do sistema
totalizador e da crítica despiadada de todo o que existe. E non nos limitamos a esixilo, senón que
estamos dispostos a facelo: desde o momento en que somos conscientes de que todo o que existe
merece perecer, non hai ídolo que valla fronte ao impulso das masas armadas coa ideoloxía de
vangarda.

Colectivo Conciencia e Transformación
Maio do 2016
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