
«Viva a República!» no Estado espanhol 
 

 

No passado dia 18 de Novembro, Informations ouvrières 

(Informações Operárias, semanário do Partido Operário 

Independente, de França) organizou um comício 

internacional, em Paris, sobre o centenário da Revolução 

russa, com uma tribuna onde estiveram presentes militantes 

de diversos países (França, Venezuela, Rússia e Espanha). 

Transcrevemos a intervenção de Luis González, dirigente do 

POSI (Partido Operário Socialista Internacionalista, Secção 

espanhola da IVª Internacional). 
 

 
Trago-vos a saudação dos militantes da 

Quarta Internacional no Estado espanhol. 
Em Maio de 1932, o editorial do semanário 

dos trotsquistas em Espanha, El Soviet (O Soviete), 
escreveu: "Na luta pelo direito da Catalunha a dispor 

do seu destino, o proletariado espanhol deve ocupar 

um lugar de vanguarda, para demostrar às massas 

trabalhadoras e à pequena burguesia radical que 

somente a tomada do poder pela classe operária 

poderá resolver o problema das nacionalidades.” 
Agora a classe operária catalã, na sua maioria, 

não seguiu os passos dos independentistas. Para isso 
existe una explicação política claríssima. Como 
poderia a classe operária dar o seu apoio àqueles que, 
nos últimos anos, tomaram contra ela as piores 
medidas em toda a Espanha? Convergência 
nacionalista – o principal partido independentista – 
votou a favor da reforma do Código laboral de Rajoy. 
E, em plena luta pela hipotética independência, votou 
a favor do Decreto-lei sobre os portos, pondo em 
causa o estatuto dos estivadores. A15 de Junho de 
2011, o Parlamento catalão foi cercado por milhares 
de manifestantes que queriam impedir o voto dos 
cortes orçamentais. O então presidente do 
Parlamento teve que entrar nele por helicóptero. 

A chamada declaração de independência 
votada pelo Parlamento catalão dizia, literalmente, 
que seriam respeitadas todas as leis espanholas e 
todas as leis da União Europeia. Ou seja, a reforma do 
Código laboral, a regra de ouro (do Tratado 
Orçamental da UE), etc. 

Existe uma saída em Espanha no quadro do 
regime monárquico? Alguns companheiros defendem 
a ideia de apoiar a organização de um referendo legal 
sobre a independência da Catalunha. Recomendo-
lhes que leiam, pois pode ser proveitoso, o artigo nº 
2 da Constituição espanhola que estipula: “A 

Constituição tem como fundamento a indissolúvel 

unidade da nação espanhola, pátria comum e 

indivisível de todos os espanhóis.” Portanto, há que 
dizer de forma clara: somente a ruptura com o regime 
monárquico pode garantir a liberdade ao povo 
catalão e a todos os outros povos que vivem no 
Estado espanhol! 

E quem pode acabar com este regime? 
Sozinho, o povo catalão não pode fazê-lo. É 
necessária a unidade da classe operária e de todos os 
povos para poder vencer! 

Esta classe irá mobilizar-se, irá mobilizar-se 
pelas suas reivindicações, as quais são as mesmas em 
todo o Estado espanhol. É por isso que a República 
unifica a luta da classe operária contra o regime. Mas 
vocês, aqui em França, sabem bem que a República 
não resolve todo. A palavra de ordem “República!” 
tem em Espanha um conteúdo social e político 
preciso: revogação das contra-reformas, acabar com 
os cortes orçamentais, reforma agrária, separação 
entre a Igreja e o Estado, Escola pública, expropriação 
dos principais grupos capitalistas. 

Quero recordar-vos que, no mesmo dia em 
que teve lugar o voto sobre o referendo (no passado 
dia 1 de Outubro), mais de 2500 empresas 
organizavam a fuga da sua Sede social para fora da 
Catalunha. Alguns diziam que a luta da Catalunha era 
a luta da burguesia; é mais correcto dizer que é a luta 
da burguesia por se ir embora o mais depressa 
possível! A questão da expropriação do capital dos 
grandes grupos económico-financeiros não é 
ideológica, é uma necessidade prática. 

E só com a República a classe operária e os 
povos do Estado espanhol poderão resolver a questão 
da independência. 
Viva a República! 

Luis González 


