
Um regime “feito em fanicos” 
 

“A 47 dias da primeira volta da eleição presidencial, a Direita está feita em fanicos, tal como o 

Centro, tal como a Esquerda”, constatava um cronista do jornal Le Monde, na sua edição de 9 de 

Março. Uma semana mais tarde, a crise de todo o regime não pára de se aprofundar, a tal ponto que o 

próprio futuro  das instituições da Vª República é posto em causa por todos s lados.  

 

Fillon, mantido na corrida às Presidenciais graças a um golpe de Estado contra o seu próprio partido 

– com a ajuda das redes católicas mais anti-operárias e anti-republicanas – está confrontado com um fluxo 

contínuo de revelações. Fatos a 6500 euros cada um, alguns pagos em dinheiro vivo, por um rico doador 

anónimo, num valor total de 40 mil euros, segundo o Journal du dimanche (12 de Março). «E então?», 

contesta com soberba o interessado, numa entrevista ao periódico financeiro Les Echos (13 de Março), na 

qual promete «um projecto de ruptura para a França» e um «choque potente», que passa pelo 

desmantelamento de toda a Protecção social e dos serviços públicos. 

 

Um «rebelde» transformado em cavaleiro pelo MEDEF (1) 

 

Em seguida, o Parisien (14 de Março) revela que os filhos de Fillon transferiram para a conta 

bancária do pai a maior parte dos seus salários de assistentes parlamentares, empregos de cuja realidade a 

Justiça duvida. Era para devolver o dinheiro que o pai lhes tinha adiantado ou os gastos com o casamento da 

sua filha, defende-se sem rir Fillon – que foi inculpado nesse mesmo dia. «Tornei-me no rebelde que o 

sistema não parará!», declarou ele a 9 de Março, desafiando tanto a Justiça como os órgãos da 

Comunicação social, acusados de ser os instrumentos de um «gabinete negro»! 

O «rebelde» recebeu, a 14 de Março, o apoio declarado do presidente do Medef que vê em Fillon o 

detentor do «programa mais conseguido». 

Mas o programa de choque do MEDEF, defendido por Fillon (e por Macron) necessitaria de um 

poder forte. E, em vez disso, a instabilidade e as divisões assassinas devastam todos os campos políticos. 

«Unidade e reagrupamento» proclamam os novos porta-vozes de Fillon, procurando consolidar a 

frágil associação da Direita e do Centro, desmembrado em mil pedaços pelo golpe de força do candidato no 

princípio do mês. Mas «a maioria dos tenores faz campanha arrastando os pés. Porque, quando os 

microfones são desligados, resta apenas um punhado que continua a acreditar nisso». (Le Parisien, 13 de 

Março). 

 

Hamon dá garantias 

 

À Esquerda, “por muito que Benoît Hamon dê garantias para contener o êxodo dos socialistas» para 

Macron (Agência AFP), as suas dificuldades estão a aumentar. A 9 de Março, foi apoiado sem convicção 

pelo Primeiro-ministro, Bernard Cazeneuve, que declarou no seu quartel de campanha: « hay que inscribir 

la esperanza que [Benoît Hamon] encarna, na continuidade do que foi feito de positivo durante o 

quinquénio». 

Hamon renova então o seu juramento de solene fidelidade, gabando – durante uma viagem à Ilha de 

Guadalupe – o “excelente resultado do quinquénio”. Mas isso não serve para nada. “Agora é só uma questão 

de alguns dias. Jean-Yves Le Drian  [ministro da Defesa] está prestes a tornar público a sua junção com 

Emmanuel Macron”, antecipa Le Journal du dimanche.  E o próprio Manuel Valls declara, numa entrevista 

que irá ser publicada no Paris Match de 15 de Março: “Não posso apadrinhar Benoît Hamon”.   

 



Le Monde, de 9 de Março, revelava: “A um familiar [Manuel Valls] confessou que «não era possível» 

apoiar o Sr. Hamon. «O partido acabou, seremos minoritários no seu seio durante muito tempo», 

acrescentou, explicando que queria ser «uma componente essencial da recomposição» na futura maioria. 

Mas dentro do Parlamento, e não no Partido Socialista.” 

 

Falsas aparências 

 

Entretanto, François Hollande não deixa de apelar ao “reagrupamento” contra a Extrema-Direita. 

Um posicionamento que é analisado deste modo pelo editorialista do Midi Libre (10 de Março): “Um a 

seguir ao outro, os pilares do hollandismo abandonam o barco socialista para se unirem ao campo de 

Macron (…). Uma conduta ditada pelo próprio Hollande. Com a preocupação de não tomar posição a favor 

de um ou de outro, o presidente não quer ser acusado de dividir a esquerda. Ou pior, de ser o coveiro de 

Solferino (Sede nacional do Partido socialista). A estratégia é simples: manter ligado a um respirador 

artificial o candidato oficial do Partido Socialista (Hamon) e, nos bastidores, apoiar Macron.” 

Todas estas falsas aparências – com a decomposição geral como pano de fundo – aceleram a rejeição 

em todas as camadas da sociedade, numa situação em que a classe operária procurou reagrupar-se, sobre o 

seu terreno de classe, com as suas organizações nas manifestações e greves de 7 de Março. 

 

O temor de uma abstenção recorde 

 

“Os eleitores mostram uma indecisão e um desapego inéditos em relação às eleições presidenciais 

(…). A eleição presidencial de 2017 suscita toda a espécie de sentimentos pantanosos: indecisão, 

desinteresse, náusea (…). Quanto mais próxima está a votação, mais cresce o número de eleitores que 

pensam abster-se”, alarma-se o editorialista de Les Echos (9 de Março), enquanto que Le Monde (10 de 

Março) antecipa “uma abstenção que poderá bater recordes”. 

Há alguns empresários sonham, em voz alta, com um golpe de força depois deste período eleitoral – 

o qual não poderá proporcionar um Governo suficientemente forte para desencadear o choque contra a 

classe operária – e perspectivam toda a espécie de aventuras. 

 

A procura de uma “onda de choque” 

 

Um cronista financeiro, constatando que “nenhum partido é capaz, actualmente, de ser maioritário”, 

propõe que seja reeditada a “onda de choque” do golpe de força de De Gaulle, de 1958: “Os verdadeiros 

gaullistas não se ofenderão com a comparação: mais de cinquenta anos depois, a França deve fazer uma 

eleição similar” (Les Echos, 8 de Março). 

Mas já não estamos em 1958, quando De Gaulle tomou o poder sobre a base de uma derrota sem 

combate da classe operária. Estamos numa fase de agonia das instituições e ninguém sabe em que é que isto 

poderá resultar. 

Nesta situação – plena de incertezas, mas também de enfrentamentos que estão para vir – militantes e 

trabalhadores de todas as tendências, delegados dos comités de ligação e de intercâmbio, reunir-se-ão a 25 

de Março, numa Conferência nacional, em Paris. 

Yon Legoff 

----------------------- 

(1) MEDEF significa Movimento das Empresas de França e agrupa o grande Patronato francês. 


