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Aportacions de Esquerra Socialista de 

Catalunya, ESC a la fitxa 1. Els valors 

de la socialdemocràcia al segle XXI:  

  

 Quina és la vigència de la socialdemocràcia avui dia? 

La socialdemocràcia, entesa com la doctrina que creu en la millora successiva de les 

condicions socials dels treballadors conduint-los a ampliar les files d'una classe mitjana 

en constant expansió, alhora que augmenten les mesures protectores dels sectors més 

desfavorits de la societat dins del marc del sistema capitalista, xoca frontalment amb la 

realitat que estem vivint avui dia.  

El concepte ―socialdemocràcia‖, amb el pas del temps ha anat perdent el seu 

significat original per convertir-se en sinònim de reformisme, perdent amb això el seu 

programa transformador i convertint els partits socialdemòcrates en mers gestors del 

sistema. Hem de parlar de Socialisme,  el qual porta inserida en els seus principis 

fonamentals la democràcia, sense necessitat de més adjectius.  

La lògica del sistema basada en el màxim benefici en el curt termini, estableix que 

l'acumulació constant de capital, a la qual tendeixen les classes dominants, vagi en 

detriment de la qualitat de vida de la majoria de la població i del medi ambient. Davant 

d’aquest fet, la socialdemocràcia, en acceptar aquesta lògica, ha quedat totalment 

relegada. Podem dir que la socialdemocràcia ha mort.  

La socialdemocràcia, en l'actual context, no és vista com a projecte polític 

diferenciat a les polítiques liberals dels Estats, doncs ha renunciat a les posicions 

econòmiques claus que la diferenciaven: defensa d'un potent sector públic, intervenció 

de l'Estat en l'economia; o unes altres que podrien marcar un compromís diferenciat: 

política activa a favor de la pau i contra la carrera d'armaments, etc.  

A més, les majories governants en els diferents partits socialistes a Europa, han dut 

a terme una profunda labor de desarmament ideològic, amb contínues crides i esforços 

per dotar-se d'un discurs de ―centre‖ amb l'únic i fracassat intent de guanyar-se 

l'anomenada ―classe mitjana‖, sacrificant la seva influència i representativitat entre la 

majoria de la societat: la classe treballadora i els sectors desfavorits.  

La desaparició dels partits autodenominats socialistes i socialdemòcrates de la 

majoria dels governs europeus –per no dir a escala mundial- és una demostració de que, 

en un moment en què el capitalisme, pur i dur, batejat com a neoliberalisme, està 

desmantellant de forma despietada i premeditada totes les conquestes socials arrencades 

en dècades de lluita,  la socialdemocràcia ha perdut el seu discurs alternatiu. No ha estat 

capaç de dotar-se de la necessària unitat i coordinació per combatre a nivell europeu i/o 
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mundial la política desaprensiva del gran capital i els organismes internacionals que el 

serveixen. I, com a mostra, valgui el més que lamentable retard a tenir a punt un Partit 

Socialista Europeu (PSE), de vital importància si volem avançar cap a una Europa 

socialment avançada. 

 

  S'ha vist substituïda la socialdemocràcia com a motor de reforma i 

transformació pels moviments extraparlamentaris i ciutadans? 

L'espai social que hauria d'ocupar la socialdemocràcia sí ha estat substituït pels 

moviments extraparlamentaris i ciutadans, no així encara l'espai polític. 

Per part del discurs ―socialdemòcrata‖ no hi ha hagut una audaç presa de decisions 

contra la usura, l'especulació, l'evasió de capitals... del capitalisme salvatge que ens 

domina, subordinant tot això a fer política des de les institucions intentant gestionar 

millor les partides pressupostàries.  

També la Internacional Socialista ha esdevingut un pilar més del mateix sistema 

econòmic i hegemònic a nivell mundial, com ho va demostrar amb la seva falta de 

pronunciament i implicació contra la Guerra del Golf. 

No obstant això, a partir dels moviments socials deslligats contra els continus atacs 

del sistema, amb les seves consignes mobilitzadores: ―un altre món és possible‖, ―un 

altre món és necessari‖… i de fenòmens revolucionaris com la ―primavera àrab‖, s'ha 

donat un cop d’advertència a la consciència ciutadana sobre la imperiosa necessitat de 

mobilitzar-se local i internacionalment contra l'actual ordre econòmic establert.  

D'altra banda, també ens preocupa de forma extraordinària l'augment de l'extrema 

dreta, que dia a dia es consolida a través de les urnes en diferents països d'Europa com: 

―Partit Popular Danès‖ 13,9% de vots; ―Partit de la Llibertat d'Àustria‖ 17,5% de vots; 

―Veritables Finlandesos‖ 19% de vots, a França el ―Front Nacional‖; o a Grècia amb 

―Alba Daurada‖, a Espanya i a Catalunya ho representa en una part el ―PP‖ la qual cosa 

fa que, per exemple a Catalunya, PxC no tingui els resultats que els seus homòlegs 

europeus.  

Propostes de participació ciutadana, com la realització de pressupostos participatius, 

etc, han posat en evidència l'errònia pràctica dirigida a les masses de participar en la 

política només anant a votar en unes eleccions; engegant unes espectaculars 

mobilitzacions de masses que avui s'expressen en diversos moviments socials: 15M 

(Espanya); 5 Estels (Itàlia), a Grècia, a Suècia, a Portugal, etc. La socialdemocràcia ha 

perdut, sense haver lluitat si més no per mantenir-la, la seva hegemonia o incidència en 

la societat civil, motiu suficient per no anar a les eleccions només amb la marca 

―socialdemòcrata‖, per la qual cosa urgeix una redefinició de programa, de compromís 

conseqüent i de gir cap a l'esquerra. 
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 Quins han de ser els valors amb que hem d'afrontar els propers anys? 

En primer lloc, els valors del socialisme democràtic i de l’ internacionalisme. Per a 

això hem de dotar-nos d'un discurs (relat) autocrític dels nostres errors en el passat i la 

nostra renúncia als mateixos.  També expressament diferenciat de la ―experiència‖ 

històrica del mal anomenat ―socialisme real‖ de l'antiga URSS i països de l'Est,  i 

naturalment de les nostres actituds ―complaents‖, per no qualificar-les amb més 

contundència, que en moments claus hem tingut. 

En segon lloc, dotar-nos d'un projecte seriós i coherent, anant a l'arrel dels 

problemes, i pronunciant-nos per un projecte a nivell internacional com a orientació 

estratègica en el qual l'economia estigui al servei de la societat i no a l'inrevés. Cal 

dotar-nos d'un projecte coherent i il·lusionador per arribar a fer realitat a nivell mundial 

allò de: ―un altre món més just, és possible i necessari‖. I en el dia a dia immediat, 

dotar-nos d'un programa transitori, basat en els següents valors: 

 

• Implicar-nos en un ambiciós projecte de ―radicalitat democràtica‖, tant a nivell 

intern de Partit com a nivell extern, doncs resulta poc creïble que es prediqui cap 

a l'exterior aquelles mesures democratitzadores que no s'exerceixen a nivell 

intern: no concentració de càrrecs, evitar la permanència excessiva en els càrrecs 

públics, per una retribució justa i no excessiva en l'ocupació dels càrrecs públics 

de tota classe, mesures estrictes i penalització complementària en casos de 

corrupció i enriquiment injust en l'exercici del poder... 

 

• Ser els portaestendards de la radicalitat ètica i ser conseqüents presentant 

candidats a qualsevol institució que siguin identificats per un historial en què 

s'hagin prodigat prèviament amb una conducta absoluta amb ser conseqüents en 

el que es pensa (pensament socialista), allò que es promet (programa i campanya 

electoral) i el que es fa (gestió en les institucions). I aquesta és la més urgent, 

immediata i important qüestió pendent a recobrar. 

 

• Vetllar pels Drets Humans considerant-los no com un catàleg de bones 

intencions, tal i com els contempla les Constitucions i legislacions de la majoria 

de països democràtics, sinó com un deure de compliment obligatori per part de 

tots els governs, també pel que fa al dret al treball, l'habitatge, l'assistència 

mèdica i els serveis socials necessaris; a les assegurances en cas de desocupació, 

malaltia, invalidesa, viudetat, vellesa o altres casos de pèrdua dels mitjans de 

subsistència per circumstàncies independents de la voluntat, elements 

contemplats a la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948. Aquests 

Drets Humans han de ser ampliats de manera que tinguin en compte totes les 

necessitats físiques, psicològiques, emocionals i socials de tots els individus.  
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• Afrontar el tema de la immigració més enllà de qualsevol punt de vista del 

―bonisme‖ típic de el ―progressisme‖ reformista. Això significa que a més de la 

mera qüestió humanitària i dels drets humans que mai hem de deixar de costat,  

hem d’ abordar l'assumpte també des del punt de vista de la lluita de classes i del 

socialisme, doncs sabem amb certesa que pot i ha d'haver treball per a tots, per a 

la qual cosa és imprescindible que  la nostra classe prengui el control de 

l'economia. Només el socialisme és capaç d'explicar el fet de que el mateix 

sistema capitalista que  al primer món explota als treballadors i ens condemna a 

la desocupació, és el que priva a països del tercer de les seves riqueses 

condemnant als seus ciutadans a la misèria i obligant-los a emigrar. També la 

misèria, la manca de llibertats sindicals i de drets laborals i els salaris de fam 

dels països del tercer món o en desenvolupament, són el que provoca la 

deslocalització d'empreses al primer món, perpetuant la misèria en els primers, i 

augmentant la desocupació en els segons. Nativa o estrangera, és la mateixa 

classe obrera.  

 

• Postulem guanyar les eleccions per transformar l'actual sistema sense deixar 

d'encoratjar la mobilització, i amb el seu suport, gestionar des de les institucions 

públiques amb mesures que transformin profundament la societat: laïcisme, 

federalisme, un potent sector públic en sectors claus de l'economia incloent 

l'expropiació de sectors estratègics, nacionalització de bancs, suport decisiu a 

una economia social en tots els sectors, regulació de la presència i control dels 

treballadors i sindicats en les empreses, control en les deslocalització de les 

mateixes , implacables mesures contra l'evasió de capitals i els paradisos fiscals, 

imposició de l’anomenada taxa ―Tobin‖ contra el moviment especulatiu de 

capitals, impostos progressius i contra l'economia submergida, i una política de 

despesa,  abolint les retallades realitzades,  que es postuli preferentment cap a 

l'atenció dels següents sectors: educació, sanitat, serveis socials, retribució digna 

per la prestació laboral dels treballadors i en el seu grau més injust de les dones, 

habitatge, ajuda a la creació d'ocupació… 

 

 Fa falta un lideratge europeu per tornar a ser un corrent ideològic 

dominant? 

 

És evident que sí, i aquesta mancança es superaria amb l'eficaç funcionament com a 

―Partit Socialista Europeu‖ (PSE), amb el qual començaríem a tenir una sòlida taula de 

salvació. Un PSE no pot consistir en una ―coordinadora‖ de partits (demòcrates liberals, 

socialdemòcrates, socialistes...) cadascun amb la tendència a defensar llurs interessos 

econòmics i d'Estat dels seus respectius països.  
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Per evitar aquesta ―partida‖ d'interessos nacionals, és necessari dotar-nos d'un 

programa europeu i internacional. Pronunciant-nos i actuant per revertir a Europa a un 

funcionament més democràtic amb les pertinents reformes dels seus tractats i 

institucions.  

Proposar i assumir un programa econòmic i social al màxim nivell possible del 

nostre projecte socialista, la Unió Europea no ha de limitar-se a garantir la lliure 

circulació de mercaderies, capitals i persones. Sinó accentuar de forma especial una 

Europa al servei d'aquestes, doncs ―EUROPA ÉS SOCIAL O NO SERÀ‖.  

Els propers deu anys seran crucials, avui existeix un perill real que pot conduir al fet 

que la zona euro salti enlaire i que es reinventi l'Europa de dues velocitats, i que alguns 

països surtin de la Unió Europea per no poder assumir les mesures i restriccions socials 

i econòmiques que se'ls imposa.  Per aquest motiu el treball conjunt dels socialistes de 

tots els matisos europeus es urgentíssim. 

Però, a més, per evitar la pugna i el debat tancat defensant cada delegació nacional 

els interessos del seu país, per propiciar i obligar a un debat d'idees i projectes (atès que 

en la ―família europea‖ hi haurà demòcrates liberals, socialdemòcrates i socialistes, per 

no parlar d'uns altres de les 3ª i 4ª Via, i potser algun que un altre lobby d'alguna escola 

d'interessos econòmics totalment oposats), seria convenient, des d'ara mateix, regular 

l'articulació del PSE en corrents d'opinió política per facilitar el debat d'idees i projectes 

entre militants a nivell europeu, i que l'intercanvi i el debat no només es limiti a un 

intercanvi entre ―aparells‖ de partits, amb la qual cosa ens trobaríem amb més del 

mateix. Aquesta condició serà essencial si volem construir un debat seriós i rigorós, i 

evitar que el PSE esdevingui en una simple ―coordinadora‖ de poders governants o que 

aspirin simplement a governar. 

Davant les properes eleccions al Parlament Europeu, és de cabdal importància 

presentar-nos amb un PSE que hagi donat passos efectius per a la seva consolidació i 

actuació conjunta amb un programa progressista i alternatiu, per diferenciar-nos de les 

polítiques i actuacions que ens vénen marcades des de les institucions europees, BCE i 

la pròpia canceller alemanya, A. Merkel. Els Socialistes tenim la necessitat de presentar 

un candidat o candidata comuna.  

El programa del PSE hauria de proposar un nou contracte social per a Europa (la 

Confederació Europea de Sindicats així ho demana en un document de fa un any, en el 

qual afirma que aquest contracte, que haurà de ser debatut a tots els nivells, ha de basar-

se en tres pilars: la democràcia social —incloent especialment el respecte a la 

negociació col·lectiva—, el governament econòmic al servei d'un creixement sostenible 

i ocupacions de qualitat, i finalment, la justícia econòmica i social (a través de les 

polítiques de redistribució i protecció social). 

La restauració de l'Estat social i la submissió del Banc Central Europeu a instàncies 

escollides democràticament, com a actuació immediata. Per a això serà necessari trencar 

amb el Pacte d'Estabilitat i el Tractat de Lisboa. 
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 Quins  han de ser els nostres ―socis‖ principals en la batalla contra la 

ideologia conservadora: l'esquerra, l'ecologisme, els liberals 

demòcrates…? 

És de cabdal importància reprendre tota una batalla per recuperar l'hegemonia 

ideològica en la societat, passant en primer lloc, per propiciar una millora d'aquesta, 

abandonant els seus comportaments individualistes, egoistes, consumistes, etc. Per a 

això hem de defensar, enfront d'interessos tancats (localistes, provincians, jacobins o 

nacionalistes…) un debat, tot demostrant els avantatges i la necessitat de posar 

l'economia al servei de les necessitats majoritàries de la societat, i per tant que els 

mitjans de producció siguin propietat comuna o col·lectiva, evitant entre uns i altres, el 

balafiament de la carrera d'armaments i les constants i nombroses guerres que aquesta 

comporta , amb l'únic objectiu d'enriquir a les multinacionals de la indústria de la guerra 

i el domini de les potències imperialistes de les matèries primeres (petroli, minerals 

estratègics, gas etc.) sobre els països de l'anomenat tercer món o subdesenvolupats.  

Per tant, armar un discurs sòlid i compromès en aquest sentit només es pot realitzar, 

en l'actual context, amb l'anomenada ―l’ altra esquerra‖, la del socialisme democràtic, 

aquella que ha realitzat el conseqüent anàlisi del sistema capitalista i de les seves 

profundes contradiccions, diferenciant-se alhora de la deriva burocràtica, autoritària i 

nacionalista en la qual va degenerar la URSS en allò que es va anomenar ―stalinisme‖, i 

que gens té a veure amb l'autèntic socialisme, el qual per necessitat ha de ser democràtic 

i internacionalista.  

Un altre sector en els quals cal coincidir o buscar aliances concretes o parcials és 

l'ecologisme i la preservació del medi ambient, el qual aglutina a tots aquells que 

defensen un altre tipus d'ús i consum de les energies alternatives, renovables i 

sostenibles. Però especialment cal incorporar al debat, i el seu compromís militant, als 

sectors procedents de la ciència, la filosofia, l'educació, que cada vegada més vénen 

denunciant l'aberració del sistema i amb els quals hem de confluir en la idea de que un 

altre món és possible i necessari, elaborant i difonent una alternativa a l'actual model 

econòmic i social que se'ns ve imposant. 

En quant als ―liberal-demòcrates‖, hem de conduir-los en aquest debat, evitant 

renunciar a les nostra propostes o deixar-nos penetrar per les seves idees, doncs aquestes 

sempre han anat quedant en ―bones intencions‖, en el millor dels casos, i en la majoria 

de les vegades sotmetent-se al capital dominant sense atrevir-se a denunciar amb tota 

radicalitat la causa profunda de l'actual sistema econòmic injust i als depredadors que es 

beneficien del mateix, en detriment de la majoria de la societat. 

Però sobretot, s'ha de sortir al carrer per connectar amb la classe treballadora, la 

joventut, el moviment feminista... que davant l'actual injustícia social que impera, estan 

prenent consciència de que l'oposició, la denúncia, l'agitació política i la lluita és la 

millor arma per combatre-ho, doncs unint pressió social al carrer, amb una batalla 
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política encapçalada per un moviment socialista democràtic, coherent i combatiu, serà 

possible invertir la injusta situació actual i crear les bases d'una nova societat més justa 

en el terreny econòmic, social, cultural i democràtic. 

 

 Com lliga la socialdemocràcia amb els moviments nacionalistes? 

Els nacionalistes formen part d'un moviment constret al territori en què viuen, al 

qual s’acostuma a definir com a nacionalitat o nació. El socialisme es va fundar com a 

denúncia a un sistema econòmic injust (el capitalisme) i de la necessitat de combatre’l i 

reemplaçar-ho per un altre (la propietat col·lectiva dels mitjans de producció i el 

socialisme a nivell internacional).  

El nacionalisme ha estat monopolitzat, o gairebé, per la burgesia autòctona, 

enfrontant la defensa dels seus interessos econòmics als de la burgesia forània o de 

l'Estat centralista al qual estaven supeditats. Per ser concrets cal assenyalar com a clars 

exemples dels mateixos al PNB a Euskadi i CiU i ERC a Catalunya.  

En moments crucials, com en confrontacions bèl·liques europees, els moviments 

nacionalistes dirigits per la burgesia capitalista autòctona sempre es posicionaran per 

aquell bàndol que millor garanteixi la seva supremacia política i llurs interessos 

econòmics. Els socialistes, al contrari, ens guia l'interès de que l'ordre geopolític i 

social-econòmic resultant representi un avanç en relació amb el precedent, fent possible 

un avanç progressista per als interessos de la nostra classe. És evident que els citats 

interessos són contraposats i per això són (els nacionalistes) adversaris que no podem 

subestimar. 

En l'actual context polític i de debat que tenim a Catalunya i Espanya sobre el grau 

d'integració, cal mantenir-se equidistant tant d'un redisseny centralista com el que 

persegueix el PP, doncs seria mortal per al sentit progressista i representatiu de les 

sensibilitats socials i catalanistes del nostre electorat i per això correríem un perill real 

de convertir-nos en una força política de segon ordre a nivell electoral; així com 

despullar-nos del complex d'inferioritat davant CiU i altres forces nacionalistes, 

secundant-les en projectes fora de context i inviables com seria el de la independència 

de Catalunya. 

Com a partit establert a Catalunya, hem d'afirmar-nos en la nostra defensa per el 

―dret a decidir‖ i impulsar un ampli desplegament polític perquè la resta de Federacions 

del PSOE a Espanya es comprometin seriosament per una profunda reforma 

constitucional que garanteixi un Estat federal sense ambigüitats de cap tipus, dins d'un 

Estat republicà. 

I, sobretot, s'ha de dur a terme una gran labor formativa-pedagògica sobre dos eixos 

bàsics del Partit a Catalunya: la nostra preeminència de ser un partit compromès per un 

projecte social amb la classe treballadora, en la seva més àmplia expressió, i defensor 

també de les llibertats dels drets i singularitats específiques com a poble. Amb tots dos 
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eixos fermament definits llançar-nos a explicar-los obertament a la societat catalana, per 

fer possible l'interès i la presència pública en els debats de la classe treballadora al 

costat d'altres sectors marginats, trencant el monopoli que pretenen exercir els partits i 

mitjans de comunicació nacionalistes. 

La falta de discurs i de combat dels socialistes ha portat que des d'una correlació de 

forces favorable a l'esquerra en 1978, s'hagi donat pas a una hegemonia gairebé absoluta 

en la societat civil catalana de la dreta nacionalista, pel paper passiu i la inhibició de la 

majoria social, que és la classe treballadora. I perquè, a més d'optar pel ―dret a decidir‖, 

hem de definir i divulgar de forma assumible i assimilable per la classe treballadora i 

sectors populars als quals ens dirigim, què hem de decidir, el contingut de l'assumpte: la 

nostra reforma constitucional a fons i el ressorgiment d’un nou model d'Estat basat en 

una República, federal, laica, participativa que permeti els avanços substancials en el 

terreny econòmic i social. Per a això cal implicar fermament i principalment al PSOE, 

començant perquè certes banalitats i expressions jacobines d'alguns dirigents del PSOE 

central o de Federacions territorials deixen de produïrse, doncs fan de propagandistes i 

pregoners de les tesis de la dreta, del PP, bloquejant el nostre treball entre els sectors 

populars i immigració de la resta d'Espanya resident a Catalunya, i que com a catalans 

són molt importants i als quals no cal espantar de les urnes quan es convoqui la data on 

s'exerceixi finalment el ―dret a decidir‖. 

Sense aquesta posició definida i valenta, serà molt difícil evitar l'agrupament i 

pronunciament de la majoria darrere de ―obrir un procés constituent‖ (Oliveres-

Forcades) i/o ―pro independència‖ (ERC). 

 

 Segueix vigent el capitalisme per la socialdemocràcia, com a model 

socioeconòmic? 

No, rotundament no. Perquè el sistema de propietat privada dels mitjans de 

producció és el que ens duu a que la producció s'efectuï en virtut del benefici o 

plusvàlua de la qual s’apropia el propietari de dits mitjans, tal i com veiem que  

succeeix a nivell mundial.  Malgrat existir crisi de superproducció (es produeix més del 

que es consumeix) existeixen milions de persones dels anomenats tercer i quart món que 

literalment es moren de fam, i els manquen d'altres elements bàsics com el dret a la 

salut, l’educació,  l'aigua, l'habitatge, etc., i això es dóna en països rics en matèries 

primeres (petroli, or, zinc, estany, etc.) que estan subjugats per dictadures i governs al 

servei de les multinacionals capitalistes, amb el suport i/o justificació d'altres 

institucions internacionals com el FMI, el Banc Mundial, l'OMC, l'ONU... les quals han 

de desaparèixer o sotmetre's a una àmplia i profunda reforma. 

És necessari sacsejar-nos l’ensopiment i el conformisme de creure’ns que l'actual 

sistema econòmic (capitalista) és l'únic possible, contraposant la defensa d'un model 

socialista alternatiu, en el qual la propietat i la producció estiguin al servei de les 

necessitats de la humanitat en el seu conjunt. Naturalment que cal diferenciar-se i 
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criticar profundament i amb rigor el sistema burocràtic stalinista que es va implantar a 

l'antiga URSS i països satèl·lits, doncs el nou sistema i ordre econòmic i polític 

internacional que hem de construir ha de diferenciar-se tant del sistema capitalista com 

del segon. No cal caure en la confusió que se'ns ha venut de que la ―llibertat de mercat‖ 

és diferent al capitalisme, doncs ja tenim massa i negativa experiència sobre qui s'ha 

aprofitat d'aquesta ―llibertat de mercat‖ i qui (el gran capital transnacional) ho ha 

manipulat al seu favor i en detriment dels  altres. Les experiències emancipadores del 

segle XX són una imprescindible font d'aprenentatge  

Un altre ordre i sistema econòmic és necessari, doncs estem en una nova era que ens 

exigeix mesures audaces per preservar la vida al planeta, i per a això hem d'impedir que 

el ―piròman‖ (el sistema capitalista) segueixi lliure i interessadament incendiant boscos 

i d’altres recursos naturals i humans, amb uns mitjans de destrucció nuclears i químics 

que, a més de destrucció massiva i ininterrompuda de recursos, també és destructor de 

milions de vides (S’ha d’observar que en l'actualitat cal comptabilitzar uns 60 focus de 

guerra al món, xifra que ha persistit durant tot el segle XX i XXI) 

La batalla ideològica que ens urgeix plantejar és la de portar al conjunt de  la 

societat la convicció de que ―un altre món és possible‖, i per a això cal articular un 

projecte polític, econòmic i social alternatiu, assentat en una radicalitat democràtica en 

el funcionament de les institucions i del protagonisme dels ciutadans, així com una 

submissió i control de les entitats financeres al servei de l'economia productiva, i de 

foment de l'economia social i cooperativa. 

I tot això, és POSSIBLE, NECESSARI i URGENT. Enfront de les possibles 

argumentacions contràries que intenten rebatre o desqualificar les anteriors propostes i 

l’anàlisi precedent com a alarmista i exagerat, per la qual cosa cabria un replantejament 

del mateix, permeti'ns una breu i rotunda rèplica: Sí, cal que ens replantegem aquesta 

qüestió, i la resposta a la qual hem arribat i que cal afegir com a conclusió és el dubte 

sobre si no hem arribat ja una mica tard… 

 

 Hem de parlar de socialisme o de socialdemocràcia? 

Per pura honestedat intel·lectual, hem de reconèixer que a la socialdemocràcia 

només ha fet una divulgació dels seus mèrits en la construcció de l'anomenat Estat de el 

―Benestar‖, especialment reflectit als països europeus. 

Quan parlem d'estat del benestar, hem de ser conscients també de què estem parlant. 

D'una banda es tracta d'un model d'estat en el qual, per una sèrie de circumstàncies, el 

capital va veure necessari pactar amb la classe treballadora en un moment històric 

determinat que ja no existeix. Era un context temporal de creixement econòmic on a 

més existia l'amenaça que suposava  la URSS i altres exemples de pràctiques 

anticapitalistes com les nacionalitzacions que promovia el govern d'Allende a Xile, les 

quals avivaven en els treballadors l'esperança, avui perduda, d'un altre sistema 
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econòmic. Es tractava d'un pacte desigual, doncs el capital sempre va tenir el poder i per 

tant la capacitat de trencar aquest pacte de forma unilateral quan ho cregués oportú. 

D'altra banda, en un sistema econòmic estructurat a nivell internacional i basat en 

l'acumulació de capital a força de l'obtenció de les plusvàlues del treball, els beneficis 

que el capitalista pugui deixar d'obtenir gràcies a les conquestes laborals de la classe 

treballadora d'un determinat país europeu (però també per assegurar-se d'aquesta classe 

treballadora el mínim nivell de consum que necessita el sistema per mantenir-se) 

s'obtindran dels treballadors d'altres parts del món on aquests capitalistes tinguis 

instal·lades sucursals, filials o empreses auxiliars, als quals se'ls extraurà no només la 

quantitat de plusvàlua que els correspon, això és, deixant-los amb el salari just que 

permeti la seva supervivència, sinó també la plusvàlua que no han pogut obtenir dels 

treballadors del denominat estat del benestar, la qual cosa significa jornades de treball 

extenuants sense que per això els treballadors vegin satisfetes les seves necessitats 

bàsiques per a la seva supervivència. Sense estat del benestar o amb ell, el capitalisme 

només pot complir la seva funció, que és l'explotació de l'home per l'home.  

A la socialdemocràcia se li identifica, també, amb la Internacional (II) Socialista i 

amb la participació política dels socialistes als governs de diferents països i èpoques, 

actuant més com a defensors de la ―política d'Estat‖: votant els crèdits de guerra, 

implicant-se en les guerres, fins i tot colonialistes, donant entrada en la mateixa a partits 

no socialistes i fins i tot a dictadors varis finalment enderrocats per revoltes populars, i 

fins i tot deixant de posicionar-se en moments claus (com la Guerra del Golf), amb la 

qual cosa va posar en evidència la seva submissió acrítica de la potència imperialista 

dominant. I fins i tot, cal afegir més, i no menys greu: del seu si han sorgit estratègies i 

projectes per adulterar al socialisme com a projecte de transformació social i del seu 

caràcter internacionalista, valgui com a exemple les ocurrències de  la ―tercera via‖ o 

una altra ―quarta via‖ que ja es deu estar cuinant, etc. 

Donats els antecedents citats, i només com un botó de mostra, la Internacional 

Socialista està desprestigiada, és inoperant, especialment en encarar els greus problemes 

que ha d'afrontar la humanitat, per no ser (socialistes) tots els que són membres de la 

mateixa i per  no estar tots els que són. Per tant, s'imposa un debat sobre la necessitat 

d'una reestructuració a fons, revolucionària, de la mateixa o la seva dissolució, i la 

creació d'una nova Internacional Socialista, formada per partits socialistes democràtics i 

altres forces d'esquerra de tot el món. Donats els interessos en joc i la dimensió del 

projecte, no serà fàcil, però malgrat això caldria abordar-ho. 

Cal parlar i defensar la necessitat i vigència dels principis, programa i organització 

del socialisme democràtic, que a Catalunya representa el PSC, i en l'Estat espanyol el 

PSOE, doncs si no es fa així uns altres vindran a ocupar aquest espai. Però per a això 

hem de tornar als nostres principis i valors socials: emancipació de la classe treballadora 

i altres sectors populars, una economia col·lectiva i social al servei dels interessos de la 

majoria de la societat, planificació econòmica democràtica a favor dels interessos de la 

societat, aprofundiment democràtic i màxima participació dels ciutadans i facilitant el 

control obrer i sindical en les empreses i altres organismes, exemplar comportament ètic 
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en les institucions, combatent exemplarment la corrupció i el nepotisme i donant 

exemple de dur a terme una transformació social des de les institucions, així com ser 

conseqüents, entre el que es pensa, es diu o promet i el que es fa. 

Armats d'aquest projecte cabria plantejar el debat obert amb altres organitzacions i 

moviments d'esquerra en la via de, primer, un treball en comú (unitat d'acció) per 

plantejar una unitat orgànica quan fos possible, doncs una organització que agrupés tota 

l'esquerra i tots els moviments progressistes (ecologisme, en defensa dels drets humans, 

antibel·licistes i antinuclears, etc.) garantiria l'hegemonia ideològica, social, cultural i 

electoral a Catalunya, i tindria una influència transcendental en l'Estat espanyol i en la 

nova Europa, més democràtica i més social, que s'ha de construir. 

 

 Hem de ser un corrent de pensament únicament dirigida a les classes 

treballadores o hem d'anar a les classes mitjanes i mitjanes- altes? 

Hem d'organitzar fonamentalment a la classe treballadora i als sectors socials que 

pateixen qualsevol tipus d’explotació o marginació, especialment en un moment com 

l'actual en què tant s'està aguditzant l'explotació i la marginació social.  

Dins d'aquests sectors cal situar a l'actual 55% dels joves en atur, als estudiants fills de 

treballadors afectats per les retallades en l'educació pública, a les famílies amb 

discapacitats al seu càrrec, als funcionaris d'ingressos mitjans i modests afectats per la 

retallada de salaris, als autònoms que, com a tals, es veuen obligats a una acte de 

sobreexplotació imposada per les empreses a les quals serveixen, als jubilats i 

especialment als de pensions més modestes, als professionals de tot tipus que depenen 

d'una retribució i que pateixen una realitat social com la descrita sobre els autònoms, els 

treballadors immigrants, dels quals, llur organització i conscienciació evitarà la seva 

captació per moviments pseudoreligiosos, els guetos i la violència, i que siguin una 

bomba latent i una amenaça cara al futur. Però, a més, als treballadors del sector 

sanitari, de l'ensenyament, els investigadors, el professorat i investigadors, els més 

avançats del món acadèmic que amb les seves vivències i reflexió estan adquirint 

constància del sistema injust  en què vivim, la necessitat d'una altra política econòmica i 

social alternativa i que aquesta només la pot oferir el socialisme democràtic. 

 

Esquerra Socialista de Catalunya - PSC 

Barcelona, 15 de juny del 2013 


