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Os bancos vão-se, os povos vencerão 

CARTA SEMANAL do Comité Central do POSI – Nº 648 – de 9 a 15 de Outubro de 2017 

Após o discurso do Rei, uma boa parte das grandes empresas 

residentes na Catalunha deu um passo adiante, anunciando 

que abandonam as suas sedes centrais na Catalunha e que se 

vão embora. Primeiro foi o Banco de Sabadell, cujo 

Conselho de administração anunciou que se mudava para 

Alicante. Seguiu-se a Caixa, que vai para Valência. E, a 

seguir, foi o Gas Natural a mudar a sua sede social para 

Madrid. Freixenet e Codorniu também anunciaram que está 

em estudo irem-se embora. 

O governo de Rajoy saiu em sua ajuda e Guindos (ministro 

da Economia, Indústria e Competitividade) preparou com 

urgência um decreto-lei na mesma sexta-feira, 6 de Outubro, 

que permite às empresas mudar a sua sede social sem 

necessidade de convocar os Conselhos de administração e os 

accionistas. Ao anunciar este decreto, Guindos não se privou 

de explicar que tinham sido as próprias empresas a pedir 

para o promulgar. Estas decisões põem em evidência como 

actua o capital financeiro. Não há empresas “catalãs” nem 

“espanholas”. O capital pode cobrir-se com esta ou aquela 

bandeira; porém, a sua pátria são os seus interesses. 

E os seus interesses passam por defender o Regime de 1978, 

como antes aquele que este agora continua – o Regime 

franquista. Durante a guerra civil, a nata da burguesia catalã 

saiu da Catalunha. Eram os “catalães de Burgos”, como 

agora são os de Palma, Alicante ou Madrid. A Monarquia e 

suas instituições, certamente, estão ao serviço do capital 

financeiro. E este, em nenhum caso, quer que o Estado seja 

posto em causa. Por isso, os ratos financeiros abandonam o 

barco “catalanista”. Não têm pátria; porém, necessitam do 

Estado, da Monarquia, da Guarda civil, dos seus tribunais e, 

em última instância, se fizer falta, do Exército do 18 de Ju-

lho (1).  

Uma situação que põe em maus lençóis aqueles que, a partir 

de supostas posições “de esquerda”, apoiaram o governo de 

Rajoy alegando que lutavam contra um “processo 

capitaneado pela direita”. A verdadeira direita, os senhores 

do capital financeiro, abandonaram o governo de 

Puigdemont. Por certo, a direita acusava o mesmo processo 

de ser dirigido pelos “radicais da CUP” (2). Todos os 

argumentos são válidos para defender o regime. 

 Os que diziam que o movimento do povo catalão era 

dirigido pelo Governo, devem ser gente que, quando vê um 

tipo com uma prancha cavalgando uma onda enorme, se 

convencem de que ele tenha criado essa onda e a domine. 

O que fez o Governo? 

Cada vez está mais claro que não há governo do PP. O PP é 

simplesmente a máscara do Regime. Formalmente, há um 

Governo que não faz mais do que executar as ordens do 

Estado-Maior e defender os interesses do capital financeiro, 

integrado no sistema financeiro internacional. Isto é o que 

aparece hoje aos olhos de dezenas de milhares de 

trabalhadores de vanguarda, bem como de sectores 

crescentes das massas, e não apenas na Catalunha. O início, 

desde há semanas atrás, das mobilizações, dos comícios, das 

reuniões, das tomadas de posição – por todo o território 

espanhol – de apoio ao direito do povo catalão a decidir, 

aterrorizou o regime. Apenas o salvam, de momento, o apoio 

– embora com relutância – de Pedro Sánchez e a paralisia e 

o desconcerto dos nacionalistas. O Governo do PP tenta 

explorar ambas as coisas para passar à ofensiva. 

Detém-no também um temor. Após as reacções à repressão 

desencadeada a 1 de Outubro, um salto qualitativo – como 

seja a aplicação do artigo 155 da Constituição, ou a 

declaração do Estado de excepção ou de sítio, como o 

reclama o jornal ABC, que o levaria a ocupar pela força as 

sedes da Generalitat e possivelmente cerca de 800 Câmaras 

municipais – poderia ter como resposta um amplo 

movimento em todo o Estado espanhol. As manifestações de 

lenços brancos em algumas cidades, ainda que ambíguas no 

seu conteúdo político – por situar, de maneira equidistante, 

o Rei e o governo da Catalunha – mostraram também a 

disponibilidade das mais amplas massas de trabalhadores, à 

escala de todo o Estado espanhol, de apoiar o povo catalão. 

No sábado, 7 de Outubro, na concentração em Madrid, entre 

os cânticos mais gritados estavam “A Catalunha, não está 

sozinha” e “Madrid está com o povo catalão”. 

À procura do mediador 

O próprio governo de Puigdemont (3) tem medo de ficar no 

vazio e procura quem o salve. O ex-presidente Artur Mas 

explicava numa entrevista ao Financial Times – órgão, não 

o esqueçamos, da City de Londres – que, para declarar uma 

verdadeira independência, fazem falta “instituições de 

governo”.Sobretudo, faltariam ao governo de Puigdemont 

forças de ordem pública para controlar um movimento de 

massas que, a partir de 1 de Outubro, se apoderou como 

nunca das ruas. 

Nos últimos dias, houve um verdadeiro levantamento de um 

sector muito importante do povo catalão. Em sentido muito 

lato, arrastou a pequena burguesia, as camadas intermédias 

e o campesinato, bem como a juventude; porém, só incluiu 

certos sectores assalariados, em particular os professores. 

Não esqueçamos que a classe trabalhadora industrial, nos 

grandes centros da indústria automóvel, não participou na 

greve cívica de terça-feira, dia 3 de Outubro. Os sindicatos 

protestaram contra a repressão; porém, declararam que não 

convocavam a greve porque era uma greve política 

(convocada para apoiar a política de Puigdemont). Entre a 

classe trabalhadora da Catalunha existe uma desconfiança, 

de um amplo sector, em relação ao governo da Generalitat, 

pela sua política anti-social, ao serviço do capital financeiro. 
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Não esqueçamos que os governos da CiU (4), de Pujol e 

Mas, fizeram mais cortes do que qualquer outro Governo 

regional. 

O governo da Generalitat também tem dúvidas perante a 

perspectiva de confrontar-se ao Estado espanhol com uma 

“Declaração Unilateral de Independência”. Por isso, após o 

discurso do Rei, o discurso de Puigdemont pedia mediadores 

para o “conflito”. Longe de dirigir-se aos trabalhadores e aos 

povos de Espanha, os únicos que podem – com o seu 

movimento – garantir o exercício do direito a decidir, 

procura desesperadamente ajuda onde menos a pode 

encontrar, no imperialismo e suas instituições. 

Após o discurso do Rei, que apelou à intervenção do Estado 

sem qualquer diálogo, a respostas destas instituições do 

imperialismo não se fez esperar. Em uníssono, Merkel, 

Macron e as instituições europeias disseram, claramente, 

que defendiam a unidade indissolúvel do Estado espanhol. 

Estado, lembremos, que desempenha um papel no 

dispositivo do imperialismo mundial e, em particular, no seu 

dispositivo militar. Inclusive o Papa se pronunciou para 

explicar que a Igreja Católica “só defende a 

autodeterminação das colónias” (esquece-se de como, na 

altura da colonização, apostaram nela, tal como há alguns 

anos apostaram na ruptura da católica Croácia em relação à 

Jugoslávia “comunista e ortodoxa”). No Estado espanhol, 

as Confederações patronais CEOE (presidida por um 

catalão, Rossell) e CEPYME (presidida por um basco) 

apoiam completamente o discurso do Rei. 

No movimento operário, as Confederações sindicais – que 

se mantiveram de lado – continuam sem estar à altura das 

suas responsabilidades. Por parte das CCOO, criaram uma 

proposta de negociação, que não teve nenhuma resposta, e a 

UGT continua sem se manifestar.  

Por outro lado, a Assembleia Nacional Catalã (ANC) e 

outras organizações independentistas apelam à calma e ao 

abandono das ruas, para “se reservarem” para futuros 

acontecimentos. Entretanto, os outros organizam-se. Aí 

estão as grandes manifestações de sábado em Madrid e, 

sobretudo, a de domingo em Barcelona, em defesa da 

Constituição – com o apoio do aparelho do PSC (Partido 

Socialista da Catalunha). 

O que vai acontecer? 

O objectivo evidente das deslocalizações do Sabatell, da 

Caixa, etc., é fazer recuar Puigdemont. O aparelho de 

Estado, de momento, aperta, porém não estrangula. 

Escaldado, depois do fracasso da repressão desencadeada no 

dia 1 de Outubro, teme que uma intervenção aberta e brutal 

contra o povo catalão deite gasolina ao movimento de 

solidariedade com a Catalunha que começou a despertar 

após a repressão. O próprio Enric Millo, delegado do 

governo de Rajoy na Catalunha, apresentou as suas 

desculpas pela intervenção policial. 

Porém, o Estado dispõe as suas forças para reprimir se 

necessário. Como último recurso. Sabe, no entanto, que 

esmagar pela força o povo catalão tem um custo enorme para 

o Regime no seu conjunto. Parece esperar pelo movimento 

seguinte do Governo da Catalunha.  

Em todo o caso, o que aconteceu nos últimos dias pôs o 

regime a nu, sem máscara democrática. Trouxe o Rei à baila, 

e como defensor da repressão (O que foi o discurso de Filipe 

VI senão um “vamos a eles” com mais oratória?), 

queimando um dos seus últimos cartuxos. Abre-se uma 

situação que anuncia uma nova etapa da luta de classes. Em 

certa medida, é o fim da “transição”.  

De facto, o poder real está a nu: a Monarquia, em nome do 

Exército e das grandes instituições herdadas do franquismo, 

está ao serviço do capital financeiro nacional e internacional. 

A opção para todas as forças políticas que se reclamam da 

classe operária é clara: ou com esse “poder real” ou com os 

trabalhadores e os povos. 

Nesta situação, o combate contra a repressão, em defesa do 

povo da Catalunha, deve ser um combate por uma saída 

política, pela República, com todo o seu conteúdo social e 

democrático. 

Sem qualquer dúvida, só a mobilização dos trabalhadores e 

dos povos pode forjar a Aliança que obrigará as 

organizações a situar-se no terreno da defesa dos direitos 

democráticos, da defesa das pensões de aposentação, da 

revogação da reforma laboral e da LOMCE, na via para 

acabar com a exploração e a opressão, na via da República. 

 

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

(1) Comandado pelo general Franco, o Exército da África era a mais forte força militar da Espanha e iniciou uma rebelião a 

18 de Julho de 1934. 

(2) Candidatura de Unidade Popular (CUP). 

(3) Puigdemont foi eleito à frente da coligação Juntos pelo Sim (à independência da Catalunha). Pertenceu até 2016 à 

Convergência Democrática da Catalunha e agora é membro do Partido Democrata Europeu Catalão (PDeCAT). 

(4) Convergência e União (em catalão: Convergència i Unió, CiU) foi uma federação de partidos políticos nacionalistas da 

chamada direita moderada da Catalunha. 

 

 


