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Isca utiliza o marxismo como método de análise da sociedade. Por este mo-
tivo, neste caderno imos introducir e describir algúns conceptos marxistas.

[este documento foi elaborado tomando como base extractos dun manual
de formación política da organización xuvenil vasca Jarrai]

O obxectivo destas liñas é darmos a coñecer o que é Isca, as súas definicións
ideolóxicas e os obxectivos políticos polos que loita no seo do movemento na-
cional-popular.
Isca é unha organización política xuvenil independentista e anticapitalista,
que traballa por organizar mozas e mozos en chave revolucionaria co fin de
conquistar a liberación nacional de Galiza e construír o socialismo, unha
sociedade en que non exista ningún tipo de explotación nin opresión, e na
que o pobo sexa realmente dono do seu destino.
Consideramos que a mocidade galega, ademais da problemática específica
que como mocidade ten, pertence a unha nación oprimida e ocupada (Ga-
liza) e somos así mesmo parte dos sectores populares que, encabezados pola
clase obreira galega, están chamados a cambiar a actual sociedade até su-
primir toda opresión. O fundamental, pois, deste documento é dar
pé a que xurdan as preguntas e debate para clarificar conceptos
e chegar a comprender o que en realidade é Isca! e que implica militar na or-
ganización.
O nome da nosa organización, referido a un material facilmente inflamábel,
non é casual. Aspiramos a prender a chama revolucionaria entre a moci-
dade, a ser combustíbel que potencie unha mudanza radical do sistema en
que vivimos. Aspiramos pois a aglutinar os sectores revolucionarios, socia-
listas e independentistas que traballan no movemento xuvenil.
Isca funciona tamén como escola de cadros, co obxectivo de formar, tanto te-
oricamente como na práctica diaria das loitas sociais, militantes revolucio-
narios que estean en condicións de dirixir o proceso de liberación nacional
e social.
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31) Introdución.
O marxismo é o sistema das concepcións científicas de Marx (1818 - 1883)
e Engels (1820 - 1895) que posteriormente completaron e adecuaron a ou-
tros momentos históricos outros revolucionarios. Marx e Engels continua-
ron e deron cima ás tres principais correntes ideolóxicas do século XIX:
· A filosofía clásica alemá.
· A economía política clásica inglesa.
· O socialismo francés, vencellado ás doutrinas revolucionarias francesas en
xeral.
Un dos contidos fundamentais do marxismo é a doutrina económica de
Marx, mais aquilo que distingue principalmente o marxismo é a praxe: a
necesaria unión que se debe dar entre teoría e práctica. É dicir, non se debe
ser un mero ‘teórico’ que non actúe practicamente, nin se debe ser un mero
‘activista’ que non saiba o porqué das cousas. No seu libro “Teses sobre
Feuerbach” Marx e Engels concretan a idea nunha frase: “os filósofos, até
agora, non fixeron outra cousa que explicar o mundo de diversas maneiras,
agora trátase de transformalo”. Así pois, a praxe, a unión da teoría e da ac-
ción, é o que define o marxismo: á vez filosofía, ciencia e programa de ac-
ción.

2) OMaterialismo e o Idealismo.
O materialismo e o idealismo son dúas explicacións opostas sobre a reali-
dade, sobre o mundo, sobre os seres humanos. O materialismo parte da base
de que hai que dar unha explicación científica aos problemas do mundo. De-
fende que as cousas se dividen en:
· Pensamento ou espírito: que é a idea que nos facemos das cousas.
· Ser ou materia: que é o que as nosas percepcións nos amosan das cousas.

O materialismo afirma que:
· É a materia a que produce o pensamento.
· A materia existe fóra de todo pensamento.
· Somos quen, os seres humanos, de coñecer o mundo.

Polo tanto, existiran “dúas realidades”:
· Realidade subxectiva: só existe no noso pensamento.
· Realidade obxectiva: é a realidade tal e como é, a que está fóra do noso
pensamento. É o mundo.
O idealismo dá unha explicación metafísica ou non-científica dos proble-
mas do mundo. Daquela, en realidade, non é unha explicación. Na dupla di-
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4 visión das cousas entre pensamento ou espírito e ser ou materia, o idealismo
considera que é o espírito o que produce a materia.

3) Omaterialismo dialéctico.
O materialismo dialéctico é a base filosófica e metodolóxica do marxismo.
É importante termos claro que o mundo non se compón dun conxunto de
obxectos terminados e rematados, senón que representa un conxunto de
procesos, no que os procesos que parecen fixos, inmutábeis, están en conti-
nua mudanza. Polo tanto, a dialéctica é a ciencia das leis xerais do move-
mento, tanto do mundo exterior como do pensamento humano, e ten as
seguintes leis:
-A lei da acción recíproca e da conexión universal. Esta lei vén es-
tabelecer que todos os acontecementos están relacionados entre si, que cada
un deles inflúe, dalgún xeito, nos demais. Por exemplo, o aumento da con-
taminación na atmosfera, aínda que pareza que non, inflúe no clima. E a vi-
toria revolucionaria dun povo mellora as posicións de todos os povos que
loitan pola súa liberdade no mundo.
-A lei do cambio universal. Esta lei estabelece que non existe nada fixo
ou inmutábel. Todo está en movemento, todo cambia e cambia mediante o
autodinamismo. Poñamos por caso: ao falarmos cunha persoa, temos a im-
presión de que esa persoa non cambia mais, na realidade, si que cambia,
envellece. Moitas persoas pensan que cousas como a propiedade privada, o
Estado, o diñeiro ou os exércitos existiron dende sempre e sempre existirán
cando, no certo, teñen un principio histórico e terán un final histórico.
-A lei da unidade e a loita dos contrarios. Todos os fenómenos levan
dentro de si contradicións e esas contradicións dunha mesma realidade son
o motor interno que se move, que fai que cambien os fenómenos. Todas as
cousas levan dentro de si o positivo e o negativo, o pasado e o futuro, a vida
e a morte.
·É unha contradición interna: dáse dentro do fenómeno; a vida e a morte
danse dentro do ser humano.
· É unha contradición innovadora: da loita deses polos opostos, cambia o
fenómeno, xorde un fenómeno novo. Da loita dentro do ser humano entre
a vida e a morte, trunfa a morte, descomponse o ser humano e nace outra
forma de vida, que pode ser a vexetación.
· Dáse a unidade dos contrarios, aínda que eses contrarios foren antagónicos.
É dicir, por exemplo, non pode existir sociedade capitalista sen obreiros e
burgueses. Os obreiros e burgueses loitan entre si por intereses opostos, pero
sempre que haxa capitalismo existirán ambos e dominará a burguesía.
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5A estes contrarios dos que falamos, chámaselles tese (afirmación) e antítese
(negación). Á superación da loita que se estabelece entre eles, chámaselle
síntese (negación da negación) que, á súa vez, establécese como unha nova
contradición (é dicir, unha nova tese).
-A Lei do cambio cualitativo. Hai dous tipos de cambio:
·O cambio cuantitativo: prodúcense cambios na forma das cousas, non na
súa esencia, no seu fondo. Unha cousa segue a ser o que era despois deste
cambio.
·O cambio cualitativo: prodúcense cambios no fondo ou na esencia das cou-
sas. Unha cousa deixa de ser o que era para se transformar noutra.
Todo cambio cualitativo (ou de calidade) previamente necesita de máis ou
menos cambios cuantitativos (ou de cantidade). Non pode haber cambio
cualitativo sen cambios cuantitativos.
Por exemplo, cando pomos auga a quentar, ao principio non observamos
ren. En realidade están a se producir na auga cambios cuantitativos (xa que
as moléculas de auga chocan entre si cada vez con máis forza). Chega un
momento no que da pota sae vapor de auga. É o cambio cualitativo. Iso xa
non é auga, é vapor de auga.
En política os saltos cuantitativos chámanse acumulación de forzas. O salto
cualitativo chámase revolución.

4) Omaterialismo histórico
O materialismo histórico é a aplicación do método dialéctico á análise da
historia. Para o marxismo, a historia da humanidade é a historia da
loita de clases. É dicir, a historia non se explica porque existiran perso-
naxes importantes nin determinadas ideas, senón porque diferentes clases
sociais loitaron entre si por intereses antagónicos.
Despois de xurdir o ser humano sobre a Terra, chega un momento histórico
no que este ser humano, por mediación dun medio de traballo (arados pri-
mitivos) valoriza de tal xeito a Natureza que obtén dela máis do estritamente
necesario para sobrevivir. Antes deste momento non pasaba isto. Antes ob-
tíñase única e exclusivamente o necesario para sobrevivir. Mais cando o ser
humano asentou nunha terra fértil, perfeccionou os seus medios de traballo
e obtivo máis do que se consome ao momento. Nese intre, alguén se apropia
dos excedentes: en virtude da súa posición colle para si ese excedente alleo
que el non produciu e aparecen as clases sociais na sociedade, e a loita de
clases. É a orixe da explotación que aínda hoxe padecemos. A forma de ex-
plotación variou ao longo da Historia como variaron as clases que loitaron
entre si. Mais se hai algo que permaneceu inalterado foi a loita de clases. Polo



Br
ev

e
in

tro
du

ci
ón

ao
pe

ns
am

en
to

m
ar

xi
st

a

6 tanto, a raigame da Historia, o que move a Historia, non é esta batalla ou
aquel rei, esta idea ou aquela relixión, este sabio ou aquel invento; senón a
loita de diferentes grupos de persoas que teñen intereses económicos opos-
tos. Así pois, esta loita está detrás das ideas, das persoas, das guerras...
Mais, nós falamos de clases sociais. Que son as clases sociais?
Son grupos de persoas que se diferencian entre si polo seguinte:
· Polo lugar que ocupan nun sistema de produción social historicamente

determinado. É dicir: se son explotadores ou explotados. (Amos ou escravos,
señores feudais ou servos, burgueses ou obreiros).
· Polo lugar que ocupan respecto aos medios de produción. É dicir: se son

ou non son posuidores dos medios de produción, do que serve para xerar ri-
queza.
· Polo papel que desempeñan na organización social do traballo. É dicir: se
traballan directamente para xerar a riqueza ou non.
· Polo modo e a proporción na que perciben a parte da riqueza social que é
producida.

Estas clases teñen intereses contraditorios, antagónicos, por iso se desen-
volve a loita de clases, que se manifesta en diferentes campos:
·A loita económica: neste nivel o obxectivo da clase explotada é vivir e tra-

ballar en mellores condicións do que vive e traballa. Nin máis, nin menos.
·A loita política: neste nivel, o fundamental, o obxectivo da clase explotada
é deixar de ser para sempre clase explotada, é dicir, tomar o poder político;
tomar o Estado como clase explotada.
·A loita ideolóxica: entre as posicións que defende cada clase social.
Estes tres tipos de loita deben desenvolverse conxuntamente, sen esquecer
calquera delas.

Non hai que confundir as clases sociais cos grupos sociais. Os grupos so-
ciais son un conxunto de persoas que:
· Ou ben non están directamente relacionados coa produción de bens ma-

teriais: o estudantado, as forzas armadas, etc.
· Ou ben, estando relacionados coa produción de bens materiais, non per-

tencen a calquera dos conxuntos de homes e mulleres que son fundamentais
nesa produción. É dicir, non pertencen ás clases sociais.
Por exemplo, os chamados traballadores non directos ou supervisores, que
aínda que traballan para o capitalista non forman parte nin da burguesía
nin da clase obreira. O que é fundamental é que estes grupos sociais non
teñen un proxecto propio de cara á sociedade, senón que teñen que se sumar
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7ao proxecto dunha clase social. É dicir, todos os grupos sociais dependen
dunha ou doutra clase social.
A clase obreira, durante o proceso da loita de clases, desenvolve a cons-
ciencia de clase, que non é a consciencia psicolóxica de proletarios indi-
viduais, ou a consciencia psicolóxica (de masa) do seu conxunto senón o
sentido tornado consciente sobre a súa situación de clase, é dicir, da súa po-
sición na dinámica histórica e dos seus intereses estratéxicos a longo prazo.

------------------------
A seguir, imos ver brevemente catro nocións básicas no marxismo sobre a
análise histórica:
· Infraestrutura e superestrutura.

· Modo de produción.
· Formación social.
· O comunismo.

Infraestrutura (base económica) e superestrutura.
A sociedade estrutúrase de forma dupla: infraestrutura e superestrutura. A
infraestrutura é o nivel fundamental, o que determina en última instancia a
superestrutura. A infraestrutura é a estrutura económica da sociedade. É
dicir, abrangue dende as chamadas relacións de produción (por exemplo,
as ligazóns que se estabelecen no capitalismo entre burgueses e obreiros)
até as chamadas forzas produtivas (todo o que serve para xerar riqueza nun
proceso de traballo: a materia prima, as fábricas, a forza de traballo).
É o segundo nivel no que se estrutura a sociedade e depende, directa ou in-
directamente, da infraestrutura. Pondo un exemplo, pódense comparar a
infraestrutura e a superestrutura cunha caña de cervexa. A escuma, o que
está arriba, depende do de abaixo. Sería a superestrutura da sociedade. O lí-
quido, a cervexa que hai baixo da escuma e que é o fundamental, sería a in-
fraestrutura da sociedade.
Na superestrutura podemos distinguir ademais un duplo nivel:
·O nivel chamado xurídico-político, é dicir, o Estado: a súa constitución, as
súas leis, os seus tribunais, a súa policía, o seu exército, etc. Todo iso está ao
servizo da clase dominante. No capitalismo, a burguesía.
·O nivel chamado ideolóxico, é dicir: a relixión, a arte, a filosofía, etc. Ele-

mentos todos eles ao servizo da clase dominante.

Mais a sociedade que aquí se describe non é unha en que a superestrutura
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8 –política e ideolóxica– simplemente reflicta de forma pasiva o que ocorre na
economía. Máis ben as capacidades e relacións de produción impoñen li-
mites aos desenvolvimentos posíbeis da superestrutura. É dicir, o marco é
bastante amplo para que se desenvolvan os factores políticos e ideolóxicos
de acordo cos seus ritmos propios, e estes actúen sobre a economía

Modo de produción.
O conxunto formado pola infraestrutura e a superestrutura chámase modo
de produción. É dicir, diferentes épocas históricas, onde a sociedade se or-
ganiza de xeito diferente en base ás relacións de produción. O concepto de
modo de produción é un concepto teórico, que non se dá de forma pura na
realidade histórica, onde falamos de “formación social”.
Os diferentes modos de produción son: o comunismo primitivo, o escra-
vismo, o feudalismo, o capitalismo e o socialismo.

a) O comunismo primitivo: Non hai Estado; non hai clases; non hai explo-
tación. Cada quen consome o que precisa e non hai excedentes para que al-
guén se apropiar deles.

b) O escravismo: As clases opostas son o amo (que é dono absoluto de todos
os medios de produción, de todo o que xera riqueza) e o escravo (que é un
medio de produción máis, depende a todos os niveis do amo).

c) O feudalismo: As clases opostas son o señor feudal (que é o dono das te-
rras, dos muíños, das ferrerías, etc. Non traballa nada, só fai a guerra) e o
vasalo (quen pode traballar unha pequena parcela de terra para vivir el e a
súa familia a cambio da obriga por lei de entregar parte da súa colleita ao
amo en impostos). Este ten que traballar de balde tantas horas como o amo
queira ademais de estar obrigado a ir con el á guerra cando este o decida. O
vasalo, pois, depende economicamente e en parte persoalmente do señor
feudal.

d) O capitalismo: As clases opostas son o capitalista (que é propietario dos
medios de produción: materias primas, ferramentas, fábricas, etc.) e o
obreiro (quen segundo a lei burguesa é “libre” mais non é tal porque se non
vende a súa forza de traballo ao capitalista morre de fame, pois non con-
trola os medios de produción).
É importante remarcar que o obreiro non vende o seu traballo ao capita-
lista, senón a súa forza de traballo, que é unha mercadoría mais. Se vendese
o seu traballo non estaría explotado e o capitalista non gañaría ren. Por
exemplo: por oito horas de traballo ao día pagaríanlle 10 euros e en paz.
Pero a forza de traballo dá máis do que lle fai falla para se repoñer. O que lle
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9fai falla para se repoñer é o salario que cobra o obreiro: para se repoñer el e
para crear nova forza de traballo: os fillos do obreiro. Por exemplo: por oito
horas de traballo no día un obreiro cobra 10 euros, mais en realidade pro-
duce un valor superior aos 10 euros. Se por exemplo traballase unha hora xa
remuneraría os 10 euros logo, na práctica, o capitalista róuballe a riqueza
que produce nas restantes horas. Aí se basea a explotación capitalista
e é o que se chama a produción da maisvalía. Por iso o salario que
paga ao obreiro chámaselle capital variábel porque o que un capitalista
gasta no soldo dun obreiro, auméntao no que tira del, en contraposición ao
capital constante: isto é o que o capitalista inviste en ferramentas, fábricas,
materias primas, etc.
Por outra banda, a maisvalía no seu proceso de extracción ao obreiro pó-
dese clasificar como:

A maisvalía absoluta: ou aumentar o número de horas que se traballa
por día: Se por oito horas o obreiro saca 10 euros ao día e cobre esas 10
euros con catro horas e, polo tanto, traballa catro horas de balde, se tra-
ballase doce horas por 10 euros ao día traballaría oito horas de balde.
Tamén se lle extrae plusvalía absoluta ao obreiro cando se ve obrigado a
intensificar a súa forza de traballo, é dicir, aumentar os ritmos e a rapi-
dez do traballo.
A maisvalía relativa: que consiste en diminuír o que se chama tempo de
traballo necesario ou pagado. É dicir, se un obreiro gaña 10 euros por
oito horas de traballo ao día e cobre eses 10 euros con catro horas de tra-
ballo, traballando polo tanto catro horas de balde, supoñamos que o ca-
pitalista introducise unha innovación tecnolóxica, entón podería
conseguir que o obreiro cubrise eses 10 euros con dúas horas de traba-
llo, en vez de catro horas. E polo tanto traballaría seis horas de balde.

A relación entre o tempo de traballo que non se lle paga ao obreiro e o que
se lle paga chámaselle taxa de explotación ou taxa de maisvalía.
Agora ben, cal son as contradicións internas do modo de produción capita-
lista? Dúas, sobre todo:
Ao contrario que no modo de produción feudal, que sufría crises de sub-
produción, é dicir, a produción en ocasións era insuficiente para abastecer
a sociedade, no modo de produción capitalista sófrense ciclicamente crises
de superprodución. Chega un momento no que se produce máis do que pode
absorber a sociedade baixo o réxime da propiedade privada, do sistema de
mercado e estoura unha crise económica que é á vez, social, política, etc. É
atentar contra o xénero humano nun mundo onde hai tanta fame. Mais os
capitalistas, que non regalan ren, durante estas crises destrúen e queiman
materiais, produtos, colleitas, etc.



Br
ev

e
in

tro
du

ci
ón

ao
pe

ns
am

en
to

m
ar

xi
st

a

10 Por outra banda, o capitalismo ten no seu interior outra contradición fun-
damental: a que se dá entre a propiedade privada dos medios de produción
e a produción que cada vez se socializa máis. Por exemplo, unha empresa
que fabrique coches: a empresa é duns cantos, dos capitalistas, mais para re-
alizar o coche que saíu da empresa fixeron falla centos de obreiros: os que
fan os faros, os que os colocan, os que fan as rodas, os que nas colocan, etc.
É dicir, uns poucos que non traballan por seren donos da empresa son donos
tamén dos coches e a gran maioría (os que fabricaron os coches) por non
ser donos da empresa non controlan o que eles mesmos realizan. Estas dúas
contradicións poñen de relevo a necesidade do socialismo. Socialismo cien-
tífico, pois baséase en contradicións científicas do capitalismo e non en boas
vontades, desexos ou simples opinións.

e) O socialismo: Na sociedade socialista os medios de produción son pro-
piedade do Estado proletario. A maisvalía que xera o obreiro reverte de novo
á sociedade por medio do Estado. Por exemplo, se un obreiro traballa oito
horas no día e lle pagan 10 euros directamente a el e con catro horas que
traballase gañaría xa os 10 euros, o que produce nas outras catro horas non
o apropia para si ningún capitalista, ningunha Sociedade Anónima, senón
que se distribúe na sociedade en forma de hospitais, escolas e universidades
públicas, bibliotecas, vivendas, novas fábricas, etc.
O socialismo conleva pois a destrución do antigo Estado, o Estado burgués,
e a construción dun novo Estado, un Estado obreiro, un Estado que será “o
proletariado organizado en clase dominante” (a “ditadura de clase do pro-
letariado”, entendendo ditadura como o feito de ditar, dominar, e non no
sentido de réxime político autoritario). Neste Estado pasarase da falsa de-
mocracia capitalista “para unha democracia cada vez máis perfeita” (as pa-
labras de Marx en aspas). Frente a un Estado burgués , dicía Lenin, onde “a
sociedade capitalista non nos oferece senón unha democracia mutilada, mi-
serábel, falsificada, unha democracia só para os ricos, para a minoria”, o
novo Estado “ao mesmo tempo que produz unha considerábel ampliación da
democracia, que se torna pela primeira vez a democracia dos pobres, a do
pobo e non máis apenas a da xente rica, a ditadura do proletariado trae unha
serie de restricións á liberdade dos opresores”. Este Estado operario do so-
cialismo será un paso previo antes de chegar ao comunismo, onde se dará a
extinción do Estado e abolición definitiva das clases sociais.

Formación social.
Xa comentaramos que o concepto de modo de produción era un concepto te-
órico. A forma en que ese concepto se transloce na realidade é a formación
social. Por exemplo, collendo un Estado dos que hoxe existen no mundo:
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11primeiro habería que analizalo e ver que relacións de produción existen (es-
cravistas, feudais, capitalistas, se hai tribos que aínda viven no comunismo
primitivo) e segundo habería que ver cal desas relacións de produción é a
dominante ou a máis importante. É dicir, a formación social é o concreto, o
que se dá na realidade, conxugándose moitas veces no seu interior diferen-
tes modos de produción mais sendo un deles o dominante.
Así chegamos ao sistema das contradicións. Existen tres niveis nas contra-
dicións:

A contradición dominante é a que se dá en cada modo de produción. No
modo de produción capitalista dáse entre a clase capitalista e a clase obreira.

A contradición principal é a que se dá en cada formación social, en cada
“marco autónomo para a loita de clases”. En Galiza é a loita de Liberación
Nacional, que se converte así en motor da loita de clases. É dicir, a loita de
clases, que se dá a nivel mundial, en Galiza maniféstase en forma de loita de
Liberación Nacional. A contradición principal é a adaptación a cada “marco
autónomo para a loita de clases” da contradición dominante.

As contradicións secundarias son todas as contradicións, que non son a
principal. Están supeditadas á contradición principal. En Galiza todas as
contradicións que non sexan a loita de Liberación Nacional son secundarias
e están supeditadas a ela.
Así pois, o marxismo como método de análise histórica configúrase como a
“análise concreta da situación concreta”, que é, en palabras de Lenin, “a
alma viva, a esencia do marxismo”, algo que o propio Lenin aplicou na súa
obra “O desenvolvemento do capitalismo en Rusia”, ou Mao no seu “Análise
das clases na sociedade chinesa”.

O comunismo.
O comunismo será o estadio superior que acadará toda a humanidade des-
pois de conquistar e profundar no socialismo. Cando o xénero humano
acade o comunismo, toda a Historia pasada será, de feito, a prehistoria da
humanidade. O comunismo conseguirase a nivel mundial e, ao desaparecer
a loita de clases xa non haberá clases sociais; desaparecerá o Estado, os seus
aparellos, os partidos políticos, etc. Aínda que desaparecesen os estados e as
fronteiras tal e como hoxe as coñecemos, as comunidades nacionais coma a
nosa manteremos e reforzaremos os nosos trazos de identidade e, en pri-
meiro lugar, o idioma.
Mais que alienacións, é dicir, separacións e opresións, deberá superar e su-
primir a sociedade comunista?
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12 · Deberá suprimir a alienación do home fronte á natureza. Cando o home
ou a muller producen algo transformando a materia están a humanizar esa
materia pondo algo seu, o seu traballo, nela. Mentres dure a explotación, as
persoas, os obreiros, vanse sentir alleos ao que eles mesmos producen. Tra-
ballan tantas horas por tanto salario e non pensan máis que no final da xor-
nada laboral e nas vacacións. É dicir, non é propietario dos medios de
produción. Cando remate definitivamente a explotación, o que o home pro-
duza vai ser parte do home mesmo e a súa relación coa natureza será unha
relación dialéctica na que por unha parte formarán parte dun todo e por
outra parte o xénero humano loitará contra os fenómenos naturais.
· Deberá suprimir a alienación das persoas fronte a outras persoas. Actual-
mente o xénero humano está dividido. Dividido en clases, dividido por ter
intereses antagónicos, opostos. No capitalismo unha minoría explota a gran
maioría da poboación. A sociedade comunista, ao abolir as clases sociais,
abolirá a loita entre elas e o xénero humano será unha unidade sen explo-
tadores nin explotados.
· Deberá suprimir a alienación do xénero humano fronte á sociedade e o

Estado. A división da sociedade en clases leva a que unha delas, a domi-
nante, se faga cargo do Estado e o empregue como máquina de guerra para
intentar perpetuar a súa dominación. Por outra banda, esa clase dominante
exerce a súa dominación na sociedade, que é o concepto que se denomina
“hexemonía”. A sociedade comunista, ao acabar coas clases sociais, acabará
co Estado e os seus aparellos (policía, exército, etc.). E na sociedade comu-
nista o conxunto do xénero humano decidirá sobre a resolución dos seus
problemas e ningunha minoría explotadora imporá o seu punto de vista.
· Deberá suprimir a alienación do xénero humano sobre si mesmo. Na so-

ciedade comunista xa non terá razón de ser a crenza nalgún deus ou nal-
gunha relixión. O xénero humano amañarase el mesmo para solucionar os
seus problemas e terá unha conciencia clara de que “o home é o deus do
home”, de que todo o que poida ser feito pódese facer coñecendo as leis cien-
tíficas que rexen a materia e xa non terá necesidade de se refuxiar en qui-
meras como o “paraíso celestial”. Abolidas as clases sociais, a clase
explotadora deixará de utilizar a relixión (un opio que introduce no pobo
para que a maioría da poboación non se cuestionar as relacións de explota-
ción).
Cando o xénero humano acade a sociedade comunista merecerán a pena

tantos séculos de sufrimentos, loitas, mortos e represaliados en todo o
mundo e todas as épocas e a humanidade escribirá dende ese momento
unha Historia nova.


