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EDITORIAL
“A vida social é essencialmente prática. Todos os 
mistérios que seduzem a teoria para o misticismo 
encontram a sua solução racional na práxis humana 
e na compreensão desta práxis” (Marx, 1845). 
Karl Marx militou pela causa da classe trabalhadora, 
fez a crítica da política e da ciência do seu tempo, 
não se fechou em dogmas nem navegou em modas. 
Neste espaço que junta ativistas sociais e militantes 
que lutam pelo socialismo, também nós pretendemos 
dialogar com ideias novas e com as lutas sociais do 
nosso tempo. Queremos pensar para transformar.

A vingança do Capital contra as conquistas popu-
lares feitas nas lutas sociais e anticoloniais do pós-
-segunda guerra traçou um rumo de esvaziamento 
da soberania democrática dos povos, esvazia-
mento da base da democracia e dos direitos sociais.  
O imperialismo global tem hoje uma série de tratados 
e instituições internacionais, instrumentos das potên-
cias e das classes dominantes na agressão económica 
ou na guerra, que alienam o poder dos povos, que 
roubam as classes trabalhadoras do mundo inteiro. A 
crise económica global veio aprofundar essa rapina, 
reacendendo o protesto social, e catalisando estraté-
gias conservadoras e reacionárias por parte das clas-
ses dominantes.

O ultranacionalismo, antes chamado chauvinismo ou 
nacionalismo da nação dominante, é a estratégia de 
massas da viragem conservadora. Política xenófoba, 
anti-imigração, e anti refugiados alimenta os Trumps 
do mundo inteiro. Do lado da resistência à imposição 
do subdesenvolvimento, à rapina de direitos sociais, 
ao diktat de políticas económicas e laborais gravosas 
para os povos, desse lado há estratégias de luta pela 

autodeterminação, pelo direito a decidir, pelo direito à 
liberdade popular.

Assumimos a perspetiva dos interesses internacio-
nais das trabalhadoras e dos trabalhadores de todos 
os países. Nesse horizonte que traça um rumo para 
todas as emancipações, a questão nacional encerra 
uma das contradições fundamentais do nosso tempo. 
Decidimos começar a nossa estreia por aí, pela per-
gunta: o que tem a ver a autodeterminação dos povos 
com a causa das trabalhadoras e dos trabalhadores?

Xosé Manuel Beiras, militante histórico do naciona-
lismo e da esquerda da Galiza, apresenta uma tese 
sobre a nação como realidade socio-política distinta de 
um Estado que, nacional ou plurinacional, é uma rea-
lidade político-institucional. Afirmando os caminhos 
de uma perspetiva de esquerda para a questão nacio-
nal. Luís Fazenda, co-fundador do Bloco de Esquerda, 
teoriza sobre a autodeterminação (pessoal, sexual, 
civil, igualitária, nacional, social, classista) como o 
novo mútuo da comunicação progressista. Manolo 
Monereo, histórico militante da esquerda espanhola, 
problematiza a emergência de uma esquerda sobera-
nista e a sua relação com uma estratégia nacional-po-
pular e com o populismo. Natàlia Sánchez, deputada 
da CUP, escreve sobre os caminhos da luta socialista 
pela independência da Catalunha. Manuel Loff faz a 
história recente da luta da Catalunha pela sua autode-
terminação. Bruno Góis procura responder à pergunta 
“os proletários não têm pátria” através das ideias de 
Marx e de Engels. E Fabian Figueiredo problematiza o 
direito dos povos ao autogoverno através da análise 
do pensamento de Lenin e das polémicas em torno 
da questão nacional no quadro da revolução soviética.
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Do lado da oligarquia financeira, global como a atmosfera, e detentora do colosso da 
riqueza mundial, bem como de burguesias nacionais, surgem as ondas gravitacionais 
do trumpismo, do ultraconservadorismo, como armadura da exclusão social e 
blindagem do território burguês (praças financeiras off e in-shore). Foram-se as 
mensagens das ilusões do ascensor social e do capitalismo popular. A linguagem 
(chamam-lhe populista) é contra as elites da burocracia, da informação, da cultura.

A linguagem é a do antissistema liberal, muito antipática a parlamentos e políticos em 
geral. A xenofobia não é apenas uma perseguição humana, é também uma arma de 
poder com largo prémio eleitoral. A linguagem insiste na manipulação do sentimento 
nacional e na honra militarista. Esta é hoje a tendência principal da trajetória política 
da burguesia, afrontando os enfraquecidos liberais, estes acantonados no Canadá 
e em alguns países europeus. O capitalismo, sujeito a crises cíclicas cada vez mais 
destrutivas, pretende-se inamovível da história e, por isso, recorre de novo a caudilhos.

Embora este foco acima descrito esteja longe de ser unânime na análise do 
capitalismo contemporâneo, ele tem ganho espaço na consciência crítica, sobretudo 
desde o triunfo de Trump. Assistiremos a avanços e recuos, a combinações várias 
dos ultras com os liberais mas de forma mais extremada ou algo menos, a burguesia 
recorre ao esvaziamento democrático. Não há espaço para cartilhas corretivas do 
mercado sequer, ditas ideologia contra a “realidade”, ou seja a verdade social que 
totalizam e impõem como única.

Quando o século XXI já acedeu à maioridade 
será racional perguntar-mo-nos pelas ideias que 
campeiam, pelas linguagens que as representam, 
pelas sínteses que operam.
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Do lado popular, interessa-nos mais o contexto das significações que a luta social e 
política tem trazido. Interessa-nos daí extrair o usufruto de novas imagens para um 
projeto político anticapitalista. Sobretudo, numa altura em que o campo progressista 
está fragmentado, descrente nas suas ferramentas teóricas tradicionais, fazendo o 
luto do governismo casado com o liberalismo burguês, algo muito Blair, ou a partilhar 
a absurda nostalgia soviética num título sem futuro, na fraude progressista de 
Beijing. Um campo progressista de representatividade minoritária e de representação 
social dúbia. Quem nos representa, é uma das angústias de movimentos populares 
inorgânicos, cada vez mais frequentes e que convém não reduzir à categoria moral 
de “indignados”.

As significações da luta social podem ser atomizadas, lidas e apontadas por segmento, 
ou podem perceber-se entre si como uma combinatória mais complexa, trazendo 
outras ondas à resistência.

Que têm em comum lutas por direitos individuais e lutas por direitos coletivos? 
Dir-nos-ão alguns que o sujeito da mudança não será o mesmo, olhando de soslaio 
para a sugestão. Para a esquerda, a luta por direitos individuais democráticos e 
igualitários é mesmo uma obrigação. Não só porque as causas apresentam justeza, 
direitos das mulheres, direitos das pessoas LGBTI, direitos de personalidade, etc, mas 
também porque o passivo registado dos partidos mais à esquerda é a da anulação 
do indivíduo pelo coletivismo. Não é preciso recorrer ao exemplo da China atual para 
compreender uma longa tradição de menosprezo ou oposição ao progresso civil das 
pessoas em nome de uma falsa saída coletiva. Essa mentira de estado tornou-se um 
vinagre de propaganda para revolucionários.

Entretanto, no plano de objetivos coletivos, as afirmações sociais buscam alterações 
ao Estado, qualquer que seja a natureza dele, considerando que a evolução da 
tecnologia e do conhecimento, permite mais autogestão local e mais controlo de 
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cidadania. Noutro campo coletivo, a busca da soberania pelas nações, aparentemente 
em conflito com o cosmopolitismo burguês, é outra afirmação social. 

Pode resumir-se a um território mas tem um sinal subjetivo planetário. A recente 
demonstração nacional da Catalunha foi notícia em todo o mundo e motivou polémica 
um pouco por toda a parte. O sindicalismo multiplicou-se do laboral ao ambiental, 
ao comunitário, ao migrante. O socialismo rodeou-se do feminismo e do globalismo 
pacifista. Tudo isto são aquisições do campo progressista com o emprego de uma  
linguagem de direitos, de liberdade, de proteção, de igualdade, de não discriminação 
e não exploração. A linguagem dos vários artífices do presente alternativo acentua 
muito a precariedade. A precariedade do trabalho, das vidas a crédito, a precariedade 
do ambiente, da paz ou dos direitos individuais como o aborto quando não das 
liberdades fundamentais como na Turquia.

A expressão autodeterminação é o novo mútuo da comunicação progressista. As 
lutas indicadas todas se baseiam em facetas de autodeterminação. Autodeterminação 
pessoal, sexual, de género, civil, igualitária. Autodeterminação nacional, social, 
classista. Todo este tipo de fenómenos emancipatórios devem mais à cidadania que 
a vanguardas. Provocam um novo relacionamento com os partidos, escolhendo a 
representação e não tanto a suposta organicidade ideológica. A autodeterminação 
traz o estímulo de uma diferente responsabilidade e adapta-se como contracultura 
à passividade dos que sofrem as imposições e a dominação  imperialista, capitalista, 
patriarcal, sexista, racista, qualquer que seja.

A linguagem da autodeterminação é concreta e não abstrata, une o eu e o nós e 
opera um espaço de referências onde várias subjetividades de ação se podem fundir 
num sujeito político maior que resolva a luta de classes num determinado período 
temporal. Dirão alguns que a autodeterminação individual escapa ao critério da luta 
de classes por se tratar precisamente de questões pessoais e não de uma classe. Puro 
engano, os direitos individuais arrancam-se por lutas gerais e arrancam-se ao poder 
que guarda o capitalismo, certo? Como foi o direito ao casamento entre pessoas do 
mesmo sexo, em Portugal? Quem esteve de um lado e quem esteve do outro?

AUTODETERMINAÇÃO EMERGENTE
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Portanto, a autodeterminação não é meramente a 
bandeira de uma feminista ou de um nacionalista 
sem Estado, é uma bandeira geral e preenche-se 
no arco-íris das lutas contra o poder capitalista.

A autodeterminação nacional carece de um 
entrelaçamento mais apurado entre várias das 
motivações referidas, mas trabalha ainda mais a 
dimensão cultural no sentido que o seu orgulho 
histórico seja popular, verídico, confirmativo da 
capacidade de dispor de si próprio, valorativo 
do seu próprio contributo. A autodeterminação 
nacional alimenta-se do seu projeto de construção 
e não da revanche sobre outras nações. É isso 
que distingue o nacionalismo progressista do 
nacionalismo reacionário. Aprendemos isso com 
Amílcar Cabral na luta anticolonial portuguesa, 
ainda antes de o tomarmos nas várias inspirações 
do socialismo.

A autodeterminação nacional pode não significar de imediato a independência face 
ao opressor, significa o direito soberano de um povo a decidir o seu futuro político.

Para não exemplificar com os casos mais óbvios, atentemos na União Europeia. 
Esta entidade para-estatal, encimada por duas potências, estabelece com Portugal 
uma relação semi-colonial. Semi-colonial pois embora permaneça um Estado 
português com soberania interna, ele é condicionado politicamente e controlado 
economicamente. O povo português foi programadamente enganado quanto 
aos objetivos de quem conduz a União e impedido, sempre e mais uma vez, de se 
pronunciar sobre os tratados dominantes.

A atual União Europeia é irreformável por ser centralista, antidemocrática, 
monetarista, belicista. Mas nada impediria no campo dos princípios modernos que 
a autodeterminação dos povos pudesse dar lugar a uma confederação democrática 

AUTODETERMINAÇÃO EMERGENTE
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europeia, por exemplo (não confundir com 
federalismo). O Bloco de Esquerda propô-lo quase 
há vinte anos. Face ao atual apodrecimento da 
União Europeia hoje não faz sentido essa ideia 
enquanto não ruir o edifício maastrichtiano. De 
facto, não se pode excluir que haja um regresso ao 
estado nacional. Contudo, no futuro não podemos 
afastar o horizonte de nações cooperantes, com 
igualdade de estados, e mantendo instrumentos 
de separação a todo o tempo, pode ser uma 
saída entusiasmante para as novas gerações. 
É neste sentido que se a autodeterminação 
empurra hoje a esquerda para o soberanismo 
como legítima defesa, pode adiante potenciar 
uma autodeterminação mais alargada de povos 
europeus.

É claro que a interseção entre os oprimidos das 
nações dominadas e os seus homólogos das 

nações dominantes é uma chave essencial para multiplicar o impacto da luta pela 
autodeterminação. Razão pela qual é difícil de entender, no caso espanhol, não haja 
a suficiente aliança entre nacionalismo de esquerda e esquerda socialista e radical 
ao nível do estado. Foi dado um passo com o reconhecimento à autodeterminação, 
mas é limitado. Atendendo às tradições de luta em Espanha uma perspetiva nacional 
popular daria pleno curso à autodeterminação nacional e à autodeterminação social. 
Refiro-me à autodeterminação de catalães, galegos, bascos e, sublinho, de espanhóis.

Dar voz ao princípio da autodeterminação não é meramente invocar a norma das 
Nações Unidas, por muito, e é muito que significa para a história dos povos e o que 
eles andaram até aqui. Mas é mais. É criar as modulações da autodeterminação que 
abarquem toda a luta de classes, do individual ao coletivo. Na fase da história em que 
nos achamos, de pré-barbárie, o nosso pré-socialismo só pode ser a autodeterminação 
emergente. Há quem lhe chame a revolução democrática.

AUTODETERMINAÇÃO EMERGENTE
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Estado e Nação são conceitos que dizem respeito a realidades situadas em níveis ou 
instâncias estruturais diferentes de uma mesma formação social. A nação é uma 
realidade sócio-política; o estado é uma realidade político-institucional. A nação 
está no campo da ‘sociedade civil’; o estado situa-se no da ‘sociedade política’ - 
nos termos definidos por Gramsci. O estado traduz-se num ordenamento jurídico: 
é uma superestrutura jurídico-política. A nação, não. Na nação existem elementos 
superestruturais, de índole cultural e ideológica - como em toda ‘sociedade civil’ 
- mas político-institucionais não. O estado é, nas palavras de Bauer, “a autoridade 
territorial mais importante”: a sua existência requer um espaço para a vigência 
das suas instituições jurídico-políticas. Em contrapartida, o território não é um 
elemento necessário para a existência de uma nação. Os povos nómadas, por 
exemplo, constituem nações sem território estável; outros estão estendidos por um 
ou inclusive vários continentes, como o judeu ou o cigano. Os “povos nativos”’ da 
América são nações - e assim se têm  autoproclamado - à margem dos espaços 
estatais construídos - e não por eles - nos processos de independência das colónias 
europeias, desde os maias aos mapuches passando pelos diversos povos andinos. 
Tratam-se, pois, das que Löwy apelida de “nações extraterritoriais” ou “comunidades 
nacionais heterodoxas” - entre as quais se inclui, sem dúvida, a “dos negros dos Estados 
Unidos”. Isto é, realidades ou ‘factos’ nacionais cuja existência colide com definições 
descritivas ‘à Estaline’: “esse marco rígido e dogmático [que] era um verdadeiro leito 
de Procusto ideológico”.

1. O conflito entre ‘Estado’ e ‘Nação’.
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 Na tradição do pensamento marxista, tanto a nação como o estado são constructos 
históricos, fenómenos e realidades forjadas pelo devir histórico. É esse o sentido 
que tem em Bauer a noção de comunidade de destino como atributo complementar 
aos de comunidade de origem e de cultura no conceito de nação: não num sentido 
determinista de predestinação  de um povo, mas, pelo contrário, um processo 
dialéctico e aleatório: “compreender a nação como o produto jamais acabado de um 
processo [histórico] constantemente em curso”. Nesse processo, a formação da nação 
e do estado, nem são simultâneas, nem ambas 
culminam necessariamente. Isso se: a nação 
é lógica e historicamente prévia - pré-existe - ao 
estado, o qual, como realidade exclusivamente 
superestrutural, nem pode logicamente 

construir-se sobre um vazio sociocultural e 
sociopolítico, nem pode historicamente nascer 
sem previamente existir a comunidade de origem 
e de cultura que o engendra e dota de sentido. 
Mas também, o inverso, que uma nação exista 
e caminhe na História não predetermina que 
alcance a construção do seu próprio estado. Não 
basta que exista objetivamente uma realidade 
nacional - que pode ser politicamente inerte. 
Depende também que existam “fatores subjetivos”, 
na expressão de Löwy, como uma consciência de 
identidade na sua consciência social, assumida 
pelo conjunto, ou pela(s) sua(s) classe(s) dominante(s) - nacionalismos ‘burgueses’- , 
ou pelas dominadas - nacionalismos ‘populares’- e uma vontade de decidir sobre o 
seu destino: autodeterminar-se. Precisamente as nações que não construíram o seu 
próprio edifício político-institucional, ou foram desapossadas da sua construção no 
seu passado, são Nações sem Estado. E eis, então, o problema nacional não resolvido: 
as conflituosas questões nacionais.

A ESQUERDA PERANTE O CONFLITO ‘ESTADO’ VERSUS ‘NAÇÕES-SEM-ESTADO’: O CASO ESPANHOL ATUAL
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A origem dessa dimensão conflituosa radica na identificação, ou vinculação 
indissociável, de ‘nação’ com ‘estado’, e do status de nacionalidade  com o de cidadania 
dos indivíduos humanos. E em que a conceção política da nação nasce historicamente 
com a Revolução Francesa: conversão de todos  os indivíduos em ‘homens livres’, 
transformação dos súbditos em cidadãos, e  dos sujets - ‘sujeitos’ ao poder do soberano 
- em titulares eles mesmos da soberania política. É o processo revolucionário que 
consagra o triunfo dos ‘os Modernos’ sobre ‘os Antigos’ - na imagem de Hobsbawm 

-, inverte a titularidade da soberania - Marx diria 
que põe sobre seus pés o que estava ‘de pernas 
para o ar’- e declara a liberdade, a igualdade e a 
fraternidade como atributos ínsitos ao estatuto 
de cidadania e postulados no exercício do seu 
poder democrático soberano - isto é, da república. 

Assim, a nação vem a ser o conjunto dos cidadãos 

que ostentam a soberania do Estado republicano - o 
povo soberano. E o  novo modelo de Estado será 
denominado ‘Estado-nação’, supondo uma relação 
biunívoca e indissociável entre ambos os termos.

Mas - recordemo-lo - a nação é uma realidade 
social de base, enquanto o estado é uma realidade 
jurídico-política superestrutural. E o estatuto de 
‘cidadania’ refere-se à condição de indivíduo livre 
numa república, enquanto o de ‘nacionalidade’ 

identifica-o como membro de uma comunidade nacional - preexistente lógica e 
historicamente ao estado. E assim, quando o edifício estatal corresponde a uma só 

nação, o estado será uni-nacional - como o é, por exemplo, o português - e a correlação 
biunívoca entre nação e estado encaixa sem problemas.  Mas quando o estado assenta 
sobre uma realidade plurinacional, das duas uma, ou o estado se constrói mediante 
um acordo de confiança recíproco - foedus - no qual cada nação decide soberanamente 
integrar-se, ou não, numa articulação - confederação - de estados, eles sim, nacionais, 
ou ergue-se mediante a decisão dominante de um ou vários dos sujeitos com soberania 

A ESQUERDA PERANTE O CONFLITO ‘ESTADO’ VERSUS ‘NAÇÕES-SEM-ESTADO’: O CASO ESPANHOL ATUAL
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nacional sobre os demais: será um estado unitário na forma mas plurinacional no seu 
substrato, e portanto albergará um conflito, declarado ou potencial, de questões 
nacionais não resolvidas por articulação, mas sufocadas por imposição.

No panorama europeu, até tempos recentes, esta última ‘solução’ determinou a 
morfologia da maioria dos estados existentes - enquanto o modélico Estado-nação 
(estado uni-nacional) ou a solução confederal, eram a exceção, e  não a regra. A 
maioria eram estados unitários ainda que plurinacionais: Império Austro-húngaro, 
Império czarista, Estado espanhol, Reino Unido, alguns estados escandinavos... Ou, 
em alguns casos, subnacionais - Polónia ou, durante a ‘guerra fria’, as duas Repúblicas 
alemãs (RDA e RFA). Alguns foram resolvidos às custas de conflitos bélicos como 
a I Guerra Mundial (países danubianos, Jugoslávia) ou a IIª (Polónia), ou com ‘luta 
armada’ interna (Irlanda). Outros pacificamente (países escandinavos, Alemanha) ou 
‘traumaticamente’ (implosão da URSS e do ‘bloco de Leste). Mas outros albergam 
ainda ‘questões nacionais’ não resolvidas, nem violenta nem pacificamente, mas 
sufocadas pela dominação e violência institucional.

O Estado espanhol é um caso extremo.  O regime fascista e ‘nacional-católico’ da 
ditadura franquista, imposto pelo genocídio subsequente à sublevação militar de 1936 
contra a IIª República espanhola, não foi deposto por um processo revolucionário 
militar-popular como o português iniciado em abril de 1974, mas ‘transicionado’ - e 
‘transacionado’- mediante uma manobrada ‘reforma política’ pactada ‘por cima’ com 
os poderes do ‘antigo’ regime,  que traiu e fez abortar o processo desconstituinte 
protagonizado pelas classes populares em luta por uma ‘ruptura democrática’. 
Em consequência, a nova Constituição de 1978 não só não instaurou a república 
reclamada pelo movimento rupturista, mas agravou o problema das ‘questões 
nacionais’ internas definindo dogmática e axiomaticamente a nação pelo estado, e 
negando às nações-sem-estado ‘periféricas’ - que tinham tido todas estados próprios 
no passado histórico - a sua identidade e o direito à autodeterminação reconhecido aos 
povos de todo o mundo desde a criação da ONU e dos processos de descolonização. 
Permitam-me, leitoras e leitores, referir-me agora ao processo atual deste conflito no 
Estado espanhol,  que acho que pode ilustrar como ‘caso prático’ a problemática das 

A ESQUERDA PERANTE O CONFLITO ‘ESTADO’ VERSUS ‘NAÇÕES-SEM-ESTADO’: O CASO ESPANHOL ATUAL



acontradicao.pt

15

‘questões nacionais’ e da posição da(s) esquerda(s) perante elas, isto é, combinada 
com a perspetiva de classe e, portanto, das alianças na luta de classes democrática.

2. As ‘questões nacionais’ na constituição espanhola de 1978: a 
‘conceção’ da Nação a partir do Estado

Para compreender a peculiar idiossincrasia do atual Reino de Espanha, instaurado 
pela constituição de 1978, e do regime da IIª Restauração borbónica, configurado 
nela, é necessário ter em conta a dialéctica dos dois, e reciprocamente contraditórios, 
processos pré-constituintes que acontecem durante o franquismo tardio. O primeiro, 
e com raízes mais fundas e de longa duração - décadas de 60 e 70-  é um combate 
cívico-político protagonizado pela sociedade civil, destituinte desde baixo do regime 
totalitário - explicitamente denominado assim numa das suas ‘Leis Fundamentais’- e 
pré-constituinte de uma república federal-confederal, previa a demolição completa 
do edifício jurídico-político franquista mediante uma ruptura democrática. O segundo, 
bem mais breve e tardio - segunda metade dos 70 - é uma operação, ou ‘conjuração’,  
destinada a fazer abortar o primeiro, cozinhada desde cima e a partir de fora de 
Espanha, sob a direção do Departamento de Estado dos EUA.

Cumpre assinalar que, em relação ao primeiro, a contribuição dos movimentos 
nacionalistas dos Països Catalans, Euskal Herria e Galiza - com as suas organizações 
cívicas, sindicais e políticas - fez com que todas as organizações espanholas 
comprometidas com a concretização da ‘ruptura democrática’ assumissem a 
realidade plurinacional, advogassem o direito das três nações ‘periféricas’ à sua livre 
determinação, e preconizassem um modelo republicano de estado, com predomínio 
de propostas de articulação federal-confederal daquela realidade sociopolítica. Mas, 
como dissemos, este processo foi abortado pela  ‘conjuração’ desde cima e fora, 
isto é, desde instâncias de poder supra-estatais, protagonizada pelo Departamento 
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de Estado dos EUA, com a colaboração das duas grandes Internacionais, social-
democrata e democrata-cristã - e muito singularmente pelo SPD alemão - e com 
a cumplicidade, de dentro, de novos quadros dirigentes parvenus - primordialmente 
do PSOE desde o ‘congresso’ de Suresnes (outono de 1974) - e a ‘adesão’ de setores 
oportunistas do regime franquista que viram nesta operação o campo aberto para a 
sua sobrevivência - a começar pelo novo monarca investido pelas Cortes franquistas, 
depois da morte do ditador, com a aplicação de nada menos que a Lei da Sucessão de 
1946. Tudo isto decorreu num contexto internacional gravemente adverso: o mundial 
e europeu da guerra fria, e o peninsular da revolução portuguesa, já então dirigida 
pelo MFA: nesses contextos, um Portugal ‘vermelho’ era um quisto muito chato, mas 
uma Península Ibéria ‘vermelha’ resultaria num cancro possivelmente letal para a 
hegemonia imperial yanqui na Europa ocidental. Assim que, sabotado e truncado 
o exercício rupturista da soberania popular, o ‘povo espanhol’, conforme o lúcido 
diagnóstico de Joan Garcès, em vez de poder atuar como soberano, foi reduzido à 
condição de intervencionado  - pela enésima vez na sua história, por certo, desde 1714 
em adiante.

 Suplantada a ‘ruptura’ pela ‘reforma’ - do irreformável, claro - as Cortes resultantes 
das - muito truncadas - eleições de 1977 - que não foram convocadas como constituintes - 

elaboram a Constituição de 1978, que impõe a (IIª) Restauração da monarquia borbónica 
- sem consulta plebiscitária, claro está - , recusa admitir o direito à autodeterminação 
às nações-sem-estado, e declara axiomática e dogmaticamente como fundamento 

dessa constituição, não só uma única nação espanhola - sociopoliticamente inexistente 

como tal- senão inclusive a sua (eterna?) unidade, indissolubilidade e indivisibilidade 

(art.2). Para garantir esse dogma, encarrega o exército - franquista não depurado - 
actuar conforme o sabe fazer, se for caso disso, “em defesa da integridade territorial” 
(art. 8) dessa única e indivisível nação - ao estilo do Santo Ofício na contra-reforma 
católica tridentina.

Como os ‘pais da constituição’, ainda que não reconheçam a existência dentro do 
Estado de nações diferentes da espanhola, sabem que existem, têm consciência de 

o ser, que continuam a afirmar-se como sujeitos de soberania, e continuarão a lutar para a  

exercer, recorrem ao substituto da autonomia como fórmula político-administrativa 
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de autogoverno limitado. Neste caso, a autonomia é uma carta outorgada por um 

Estado unitário já constituído, ou seja, é um expediente para uma descentralización 
administrativa, mas supõe um enfoque antitético da participação de vários sujeitos 

de soberania no processo constituinte de um novo estado, e inválido para resolver o 
problema das “questões nacionais”. E, claro é, não o resolveu. Ao invés, piorou-o. 
O rótulo do Título VIII da constituição é muito eloquente: “Da organização territorial 

do Estado”.  Demonstrámos que as nações não são territórios, nem sequer precisam de 

território para existir. Reduzir comunidades nacionais de cidadãos a territórios é, além 
de uma inaceitável e ofensiva coisificação de coletivos humanos, uma aberração 
intelectual e política: é toda uma provocação. Como se isso fosse pouco, misturam-se 
e igualam-se ‘comunidades autónomas’ a realidades nacionais, ou fragmentos delas 
em separado, com grupos de províncias ou inclusive províncias individualizadas - 
como Múrcia ou Madrid - e até enclaves coloniais em Marrocos como as cidades de 
Ceuta ou Melilla: ao estilo de uma “caldeirada de marisco’, muito borbónica é certo 
- para a Zarzuela. E, como cereja no topo do bolo, regula-se no mesmo Título VIII a 
autonomia administrativa dos municípios e das províncias. Todo um ‘Celtiberia Show’.

Em suma: uma aberração que está na raiz da permanente conflitualidade das ‘questões 
nacionais’ desde o começo mesmo deste regime mal nascido, desde o resistente 
conflito armado euskaldún, ou a constante luta social de auto-defesa na ‘colónia galega’, 
até ao exemplar ‘procès’ cívico-político e pacientemente pacífico do independentismo 
catalão dos nossos dias, que resiste com tenacidade democraticamente republicana à 
escalada de provocações e agressões de um poder estatal cada vez mais reacionário, 
chauvinista, antidemocrático e violento. E todos eles, na sua evidente diversidade de 
formas, métodos e potência, protagonizados primordialmente nuns casos (Euskadi e 
Catalunya), ou exclusivamente noutros (Galiza), pela esquerda social, isto é, as classes 
populares e trabalhadoras. Enquanto a esquerda política de obediência estatal - com 
escassas exceções - em vez de compreender que estes movimentos emancipatórios 
são objetivamente  aliados para a sua luta de classe, posiciona-se e atua de forma 
que acaba por resultar na assunção da “conceção” constitucional da identificação e/
ou relação biunívoca entre nação e estado, e esquecer - ou, pior ainda, desconhecer - 
o legado do pensamento e reflexão da tradição marxista sobre as questões nacionais, 
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desde o próprio Marx - na sua famosa reconsideração sobre a questão irlandesa 
em relação positiva com o movimento ‘cartista’ operário inglês - até Lenine e - com 
o desértico intervalo estalinista - o marxismo da rebelião anticolonial na periferia 
do sistema, seja cubano, latino-americano ou africano. Às vezes pergunto-me se 
porventura alguns terão lido pelo menos a famosa antologia de textos marxistas 
sobre a questão nacional editada por Maspero nos anos 70, com um memorável 
posfácio de Michael Löwy.

3. As ‘questões nacionais’ na actual ‘rebelião *cívica *rupturista’.

O processo de degradação do regime constitucional espanhol de 1978 - no contexto 
de uma crise generalizada do ‘Estado democrático moderno’ - começa durante os 
dois mandatos de José María Aznar (1996-2000; 2000-2004) - particularmente 
no segundo - em que o PP, por uma lado, inaugura a conversão de uma maioria 
parlamentar absoluta em regime de partido único de facto e, por outra, acomete 
um completo saque do património do Estado e do seu ‘setor público’, consumando 
assim uma virtual invalidez do voto da oposição e uma mutilação das definições 
constitucionais do ‘Estado democrático e social de direito’ e da ‘Economia social de 
mercado’. De facto, no final desses mandatos, boa parte do Tít. I (Dos direitos e deveres 

fundamentais) já não estava realmente em vigor. Como consequência, cresce a assimetria 
entre a ‘sociedade civil’ e a ‘sociedade política’ e acelera-se um divórcio entre a 
cidadania e as instituições ‘democráticas’ do Estado: entre o comum cidadão e a casta 
política que diz representar e para ele governar - mas incumpre o fideicomiso eleitoral 
e governa contra a maioria social. Opera-se assim uma progressiva mutação do regime 
político, em deriva para um constitucionalismo oligárquico - conforme demonstrado 
pelo professor catalão G. Pisarello. O crescente descrédito das instituições políticas e 
dos seus inquilinos, e a crescente desproteção dos setores sociais mais ‘esquecidos’, 
ou agredidos, indu-los a organizarem-se em autodefesa e suscita um processo de 
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rebelião cívica. O feedback entre a involução do aparelho de estado e a rebelião cívica 
traduz-se, por fim, numa deslegitimação das instituições ‘democráticas’. O impacto 
da crise financeira de 2008 e da subsequente ‘grande depressão’ na destruição de 
direitos sociais e laborais e no aumento da desigualdade e da pobreza, abre uma 
nova fase no referido processo que transformará numa decomposição do regime e 
do seu modelo funcional ‘por turnos’ entre os dois partidos ‘dinásticos’ (PP-PSOE), 
agravada pelo escândalo da corrupção que lhe é inerente. A rebelião cívica, que 
teve o seu precedente precoce na Galiza com o movimento Nunca Máis (2002-003), 
atinge no âmbito estatal o seu apogeu e ponto de inflexão no ‘famoso’ 15M de 2011, 
quando a maré dos indignados invade toda a geografia hispana - e o processo se torna 
explicitamente destituinte do atual regime.

A esta dimensão de classe da luta destituinte cívico-social agrega-se a dialéctica das 
questões nacionais, que tende a reinventar o espartilho do ‘Estado das autonomias’. 
As tentativas prudentes das forças nacionalistas ‘periféricas’ de realizar simples 
reformas progressistas dos seus respetivos Estatutos de Autonomia, são boicotados 
pelo PP. No caso basco, o chamado ‘plano Ibarretxe’ - apelido do seu lehendakari - 
aprovado pelo Parlamento de Euskadi, é alvo de um ignominioso desplante nas Cortes 
- que o recusam sem o debater. No caso galego, o projeto elaborado pelo bipartido 
BNG-PSdG (2005-2009) - com apoio unânime da sociedade galega - é boicotado pelo 
PP no próprio parlamento da Galiza. E no caso catalão, sendo presidente o socialista 
Pasqual Maragall, o projeto consensualizado com o seu correligionário presidente 
espanhol Zapatero, aprovado por uma maioria avassaladora no Parlament, é ‘cepillado’ 

(higienizado) (Alfonso Guerra dixit) nas Cortes, e para cúmulo dos cúmulos, o Tribunal 
Constitucional, a instância de Rajoy-PP, redu-lo a esqueleto. Na Galiza, submetidas as 
instituições a uma crescente “ocupação para-colonial, só as forças sociais combativas 
se mantêm nas lutas de classe e nacional. Em Euskadi, a esquerda abertzale está a 
reformular e a reorganizar a luta política ‘não violenta’ após o impasse da luta armada. 
Só na Catalunha a reacção de uma muito estruturada e sólida sociedade civil poderá 
pôr em marcha o potentíssimo, pacífico e democrático procès independentista que 
“encostará à parede” o regime monárquico que tem reagido sob forma de uma deriva 
cada vez descarada em direcção a uma utilização do poder que metamorfoseie o 
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fascismo franquista - isso se: invocando e esgrimindo a constituição que esse mesmo 
poder tem derrogado faticamente nos seus conteúdos mais garantistas em matéria 
de liberdades e direitos democráticos.

Temos assim, por um lado, dois níveis entre os que interagem com os motores do 
processo e, por outro, dois eixos de contradição antagónica que lhe imprimem direção. 
Em relação aos dois níveis mencionados, o motor principal radica na ‘rebelião cívica’, 
que protagoniza um processo destituinte impulsionado de baixo para cima, mas que se 
combina com a atuação desconstituinte do poder político, que quebra o seu próprio 
‘pacto constitucional’ e reduz a cinzas a sua constituição. Por outro lado, os dois eixos 
de contradição antagónica são, respetivamente, o da luta de classes - em termos 
das ‘classes populares’ ou da ‘maioria social’ que enfrenta a oligarquia financeira 
e os seus ‘bonecos de ventríloquo’ nas instituições polìticas -, e o das nações-sem-
estado que enfrentam o Estado que as nega e oprime. Em termos simplificados: o 
eixo ‘esquerda contra direita’, que expressa a luta de classes; e o eixo ‘nacionalismos 
periféricos contra chauvinismo estatal’, que expressa a luta emancipatória das 
nações negadas pela constituição de 1978. Bem como ambos níveis do processo 
retroalimentam-se, ambos eixos de contradição se combinam, objetivamente, na sua 
dinâmica ruturista. Dito isto, no eixo da luta de classes, o protagonista é a esquerda 
social, e não (tanto) as suas organizações políticas e sindicais - a maioria delas 
divorciada, de facto, em certa medida, das suas bases sociais e eleitorais, e incapaz 
de construir uma alternativa frutífera - nem sequer um acordo ‘à portuguesa’. E no 
eixo das ‘questões nacionais’, as organizações da esquerda estatal não ‘entendem’ 
que os nacionalismos emancipatórios são seus aliados. Nem sequer, infelizmente, a 
esquerda nascida da rebelião cívica e, na sua origem, ruturista em relação ao regime, 
como são o Podemos e as chamadas ‘confluências’ - e prova disso foram as últimas 
eleições catalãs. A consequência é o atual ‘bloqueio’ do processo político´- que 
favorece a oligarquía, permitindo-lhe actuar de modo análogo aos bailleurs de fonds 
(Daniel Guérin) dos fascismos ‘clássicos’ de outrora e encontrar no cripto-fascista 
Ciudadanos um substituto para o PP. Isto é, em vez da ‘ rutura democrática’, o seu 
contrário: ‘fascização’.
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4. Coda: a necessária combinação dos dois eixos de contradição para 
uma rutura republicana progressista com o Regime monárquico 
espanhol e a solução correta definitiva para as ‘questões nacionais’.

Como conclusão, acho que fica patente que se combinam e se retroalimentam - 
objetivamente, para especificar - os dois níveis e ambos os eixos de contradição, e que 
o protagonista do processo é o cidadão comum e não (tanto) as forças políticas não 
comprometidas com a monarquia. Portanto, é essa esquerda social em todo a esfera 
do Estado espanhol que aposta na rutura, e é essa mesma esquerda nas nações-
sem-estado a que protagoniza os seus respetivos movimentos emancipatórios. 
Disso resulta que esses povos oprimidos reclamem exercer a sua soberania nacional 

sob a forma de soberania popular.  Isto é muito relevante para efeitos de diagnóstico, 
porque revela o conteúdo de classe predominante nessas lutas: não são as respetivas 
burguesias as classes que as dirigem, não se trata de nacionalismos burgueses - nem 
sequer na Cataluña, pese embora certas epidérmicas aparências. E aqui vem ao caso 
citar Michael Löwy, que reclama “distinguir com muita clareza o nacionalismo dos 

opressores do nacionalismo dos oprimidos” - Vladimir I. Ulianov, é sabido, só denominaria 
o segundo de ‘nacionalismo’ e, em contrapartida,  de chauvinismo o primeiro.

Precisamente aqui radica a chave para que se conjuguem a rutura em tonalidade 
republicana progressista e a emancipação das nações negadas. Dado que é a 
esquerda social quem protagoniza primordialmente um e outro processos, ambos se 
complementam objetivamente, como já reiterei. Mas é preciso que também seja assim 
subjetivamente. Isto é que, reciprocamente, as forças espanholas da esquerda ruturista 
compreendam e assumam que os nacionalismos emancipatórios ‘periféricos’ são 
objetivamente seus aliados necessários, e que estes compreendam e assumam que, 
sem a aliança com essas outras forças, dificilmente conseguirão (conseguiremos) 
ganhar uma batalha - democrática- que tem como seu irredutível, reacionário e 
chauvinista inimigo principal as forças do atual regime. Sem rutura não existirá solução 
para as ‘questões nacionais’, porque não se poderá abordar o necessário ‘processo 
dos processos’ constituintes. E sem ‘livre decisão’ das nações-sem-estado também 
não existirá rutura, e portanto solução para os gravíssimos problemas sociais do 
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cidadãos comum, agredido pelas brutais políticas antidemocráticas praticadas pelos 
poderes do atual regime mal-nascido da IIª Restauração borbónica.

Em todo caso, são os nossos povos peninsulares quem tem em exclusivo o direito a 
decidir livremente o seu destino. E sem um apriorístico numerus clausus. Afirmou-o 
faz quatro décadas Michael Löwy, e desde então subscrevi-o sempre: “Não é um 
doutrinário sábio (...) quem deve determinar se uma comunidade constitui ou não 
uma nação, mas essa comunidade por si mesma”.

As referências bibliográficas das citações referidas no texto são:

Otto Bauer, La question des nationalités et la social-démocratie, Arcantère, Paris, 1987. 
[edición original alemana, Viena, 1907].

Michael Löwy, Patria ou Terra Nai?. Ensaios sobre a Cuestión Nacional, Santiago de 
Compostela, Laiovento, 1999.

Joan E. Garcés, Soberanos e intervenidos, Madrid, Siglo XXI, 2012 (4ª edición; 1ª ed. 1996).
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A partir da aplicação das políticas de austeridade impostas unilateralmente pela 
Troika, as classes populares começaram a notar como se suprimiam direitos sociais 
básicos, direitos laborais e direitos democráticos. A partir de 2010 constatamos que 
a maioria da população estava a perder a capacidade de intervir nas políticas que 
afetam a sua vida e passava a ser um sujeito vulnerável, um coletivo maioritário 
vulnerado por um sistema que não só permite a especulação com os direitos 
fundamentais, como a fomenta descaradamente.

Por conseguinte, constatamos que por falta de vontade e por incapacidade, os 
governos supostamente democráticos não atuam dando resposta às necessidades da 
classe trabalhadora. Atualmente na Europa que conhecemos a soberania reside nos 
Estados, uns Estados condicionados e dirigidos pela lógica perversa do livre mercado. 
A última crise capitalista resultou num mapa político administrado por governos e 
Estados que servem apenas para impor decisões impopulares contra o seu povo. 
E em mercados financeiros desregulados que, na prática, mantêm sequestrada a 
soberania popular e fazem com ela o que querem.

A filósofa catalã Marina Garcés afirma que “em contextos de crises é quando há que 
pôr em dúvida onde reside a soberania, quem decide sobre quê”. E é neste contexto, 
na busca da resposta sobre quem decide sobre quê, que no Estado espanhol, durante 
os últimos anos, se viveu um processo destituinte que levou milhares de pessoas à 
primeira linha da luta por reivindicações sociais e nacionais, desde as greves gerais 

Poderíamos afirmar que a Europa se está a fechar 
sobre si mesma. 
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(2010, 2012) até às mobilizações contra o Plano hidrológico da Cuenca do Ebro 
(2016), passando pelo 15M (2011), as consultas municipais sobre a independência 
(2009-2011), etc.

Este processo destituinte responde a uma crise tripla: social, democrática e nacional, 
de construção do Estado. Poderíamos somar também, uma quarta crise que nos 
atravessa, a do patriarcado.

Uma crise tripla que tem nome e apelidos: Regime de 78, e a famigerada transição 
democrática em Espanha. Um pacto selado em 1978 que impunha uma aparente 
transição tranquila, pacífica e regular para a democracia. Mas deveríamos perguntar-
nos se se pode transitar de um regime fascista para uma democracia sem a 
ocorrência de um processo de rutura. Ao contrário do ocorrido em Portugal, em 
Espanha a ditadura não caiu com uma revolta, mas pôde transitar para uma nova 
forma de Estado, a monarquia borbónica. Por isso na sociedade atual ainda pesam 
as continuidades na oligarquia económica e em domínios como a polícia, o exército 
e o sistema judicial.

Há quem diga que o processo que culmina com o pacto de 78 consiste numa partilha 
perversa: entregar o governo aos democratas, mas manter as estruturas de estado 
nas mãos dos fascistas. E assim foi, manteve-se uma estrutura de estado consolidada 
sobre os restos vivos do nacionalismo excluindo que o poder republicano tinha sido 
usurpado através de um golpe de estado. E como se quarenta anos de ditadura 
franquista nunca se tivessem passado, as classes populares dos Países Catalães 
viram como os líderes da luta antifranquista baixavam a cabeça à espera de uma 
democracia plena que nunca chegou. Mas quem poderia pensar que sem um processo 
de verdade, justiça e reparação esta democracia plena poderia chegar? Foram poucos, 
mas resistentes, os que nunca se deixaram convencer pela falácia do novo regime. 
Foi a esquerda independentista dos Países Catalães que nunca renunciou ao direito 
à autodeterminação como via para o assegurar de direitos sociais, económicos, 
culturais e políticos. E graças a esta resiliência, hoje vemos como a crise tripla do 
Regime de 78 gerou um grande movimento comprometido com corpo e alma com o 
direito à autodeterminação.

POR QUE LUTA A CATALUNHA?
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A diferença historicamente constatável entre o autonomismo (os partidos catalães 
que aceitaram o novo regime) e o independentismo é que este segundo não aceita os 
limites que lhe impõe o Estado. E não só os denuncia tal como faz o autonomismo, 
como acumula forças para os superar, para os extravasar, para lhes dar a volta e para 
lhes desobedecer. Este é o processo que o independentismo tem levado a cabo na 
última década, desde a articulação da Plataforma pelo Direito a Decidir (2006) e as 
primeiras manifestações independentistas massivas, continuando com o processo 
de consultas populares já referido, e desembocando nas mobilizações dos últimos 
anos que deram a volta ao mapa político catalão e que resultaram no referendo 
unilateral de independência no dia 1 de outubro, um referendo de autodeterminação 
com vontade de destituir todo um regime.

Foram as grandes mobilizações, juntamente com uma importante mudança na 
correlação de forças políticas nas instituições, que criaram uma ótima situação 
para um processo de rutura com o Regime de 78. O forte e constante movimento 
independentista catalão abriu a oportunidade para a construção de alternativas a 
partir da base e da esquerda. Trata-se de um processo que tem por bandeira os 
princípios e valores republicanos: liberdade, justiça social e fraternidade. As revoltas 
e sonhos de 1936 são as revoltas e sonhos do atual movimento popular.

Neste processo de destituição deparamo-nos com a face mais crua de um Estado 
profundamente antidemocrático, um estado, como referimos, herdeiro e continuador 
dos pilares básicos do franquismo: conceção unitarista e centralista do Estado e 
repressão como ferramenta para a imposição do primeiro.

A Constituição Espanhola nasce de um acordo entre líderes dos partidos num contexto 
de ameaça latente de um golpe militar e de uma alta repressão à dissidência política. 
Um momento que foi batizado pelo então senador Lluís Maria Xirinacs como “a traição 
dos líderes”. Que poderia esperar pois, a esquerda independentista daquele texto 
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constitucional? Quarenta anos depois aquela constituição converte-se literalmente 
numa prisão de povos em nome da qual vale tudo.

No quadro do regime de 78 os mínimos democráticos não se cumprem. Não há 
garantia de direitos civis, sociais e políticos. E isso não mudará se governa Rajoy, 
Sánchez ou Rivera. Porque são o PP, o PSOE e Cs que dão por igual o aval à violação 
de direitos a quem contesta o seu regime. Um regime herdeiro da ditadura franquista. 
Um regime por si demofóbico, antissocial e corrupto. Não podemos compartilhar a 
posição daquelas formações que participam nesta lavagem de cara do Estado que 
nos nega a palavra, nos agride, nos prende, nos exila e nos empobrece.

A esquerda espanhola do Unidos Podemos também não quis ver na luta da Catalunha 
uma oportunidade para romper o Regime. Preferiram olhar para outro lado. Na 
Catalunha tiveram posições ambíguas, começando pela autarca de Barcelona Ada 
Colau. Parece que a sua prioridade é unicamente substituir o PSOE como força 
mais votada à esquerda, e que, para este objetivo, os incomoda o movimento real 
para a autodeterminação, movimento que os obriga a tomar uma posição que 
eleitoralmente, a curto prazo, não creem proveitosa.

Mas a conjuntura que resulta na criação do Podemos é hoje em dia substancialmente 
diferente: o impulso com que nasceu foi travado porque o Regime se soube regenerar, 
primeiro com o crescimento do Ciudadanos e depois com a moção de censura que 
levou o PSOE ao governo e fez cair o corrupto PP. Aquela janela de oportunidade, 
como lhe chamavam, que levou o Podemos a um grande crescimento nos anos 2014 
e 2015, está agora bastante mais fechada. Há apenas uma frincha que a impede 
de se fechar completamente, é o movimento republicano catalão. A Catalunha 
continua a reunir muitos ingredientes para que a crise do Regime se alargue. Pode 
entender a esquerda espanhola que o motor de rutura se encontra na Catalunha e 
nas nações sem estado, e que uma posição revolucionária só pode passar pelo apoio 
incondicional a estas lutas?

A luta da Catalunha tem repercussão para além das fronteiras do Estado 
espanhol. Por expor os limites do poder constituído dos Estados, contrapondo-lhe 
o poder constituinte dos povos. A Europa do futuro joga-se em muitos palcos, e 
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indubitavelmente a Catalunha é um deles. À esquerda devemos entendê-lo, estar à 
altura do momento e atuar em consequência.

POR QUE LUTA A CATALUNHA?



PROCESSO 
SOBERANISTA 
CATALÃO NO SÉCULO 
XXI E O PROBLEMA 
DA CONSISTÊNCIA DO 
ESTADO ESPANHOL

MANUEL LOFF

Historiador e professor da Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto (FLUP).



Foi em 2010 que se deu a viragem independentista na sociedade catalã. Até então, 
e desde a transição democrática de 1976-81, que, apesar das tensões, os catalães 
pareciam ter encontrado o seu lugar em Espanha.

A derrota do PP, em 2004, na sequência da forma despudorada com que mentiu aos 
espanhóis e tentou manipular a informação sobre a responsabilidade dos atentados 
de 11 de março desse ano, e os governos minoritários do PSOE, dirigidos por Zapatero 
(2004-11), criaram o contexto favorável à  reforma de vários dos estatutos de autonomia 
das comunidades espanholas, todos aprovados nos anos de 1979-83. Que o PSOE se 
juntasse ao PP para bloquear o projeto basco de criação de um “Estado Associado” à 
Espanha1 fora já uma indicação de como o paradigma nacionalista espanhol não havia 
perdido a sua natureza  hegemónica e de como o PSOE não aceitava ainda avançar na 
direção federal e, muito menos, ir criando condições para o reconhecimento do direito 
à autodeterminação daquelas que a Constituição espanhola de 1978 reconhece como 
“nacionalidades históricas” (País Basco, Catalunha, Galiza, Andaluzia). Meses depois, 
em setembro de 2005, o Parlamento catalão aprovou por amplíssima maioria 

1 A oficialmente chamada “Propuesta del Parlamento Vasco para la convivencia en Euskadi, Nuevo Estatuto Político 

de Euskadi” - comummente conhecido por Plano Ibarretxe, do nome do lehendakari (presidente do Governo Autó-

nomo Basco) em funções – foi aprovada pelo Parlamento basco a 30 de dezembro de 2004 e chumbada pelo Con-

gresso dos Deputados de Espanha a 1 de fevereiro seguinte, com os votos do PSOE, do PP, da Esquerda Unida (exceto 

do seu braço catalão, que se absteve) e de dois partidos regionalistas canário e aragonês. No Parlamento basco, a 

Esquerda Unida votou favoravelmente ao Plano.

1. A crise do modelo autonómico e a viragem 
independentista
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(120 dos 135 deputados, todos menos os do PP) um novo Estatuto de Autonomia 
para a Catalunha. No ano seguinte, contudo, o Parlamento espanhol amputou 
unilateralmente muito desse texto, provocando fissuras graves no governo tripartido 
catalão – uma coligação entre socialistas, ecossocialistas (Iniciativa pela Catalunha/
Verdes, ICV) e comunistas (Esquerda Unida e Alternativa, EUiA), que acabariam 
por votar favoravelmente a versão final do Estatuto, e a Esquerda Republicana da 
Catalunha (ERC), que havia votado a versão inicial do Estatuto mas que agora não 
aceitava a interferência do poder central na competência estatutária dos catalães. 
A versão amputada seria, ainda assim, aprovada em referendo pelos catalães, com 
o voto contra da ERC e, naturalmente, do PP, por considerá-la em qualquer caso 
demasiado favorável às pretensões soberanistas catalãs.

A atitude da ERC (que implicou a sua saída momentânea do governo tripartido) foi 
o primeiro grande passo no sentido da exigência do reconhecimento do “direito a 
decidir”, politicamente muito significativa se considerarmos que o partido histórico 
dos republicanos catalães, que dirigira os governos autónomos do período 
republicano (1932-39), participava nesse momento, e desde 2003, pela primeira 
vez no governo catalão desde a reposição da autonomia, e que, por sua vez, era 
também o primeiro governo que os socialistas catalães conseguiam formar na 
Catalunha desde as primeiras eleições autonómicas, em 1980.2 Quando, em 2010, 
o Tribunal Constitucional (TC) espanhol (num momento em que a maioria dos seus 
membros tinham esgotado o seu mandato mas não eram substituídos pelo bloqueio 
que o PP impusera ao processo) decidiu dar razão às queixas do PP e amputar mais 
ainda a versão reformada de 2006 do Estatuto, declarando inconstitucionais (total 
ou parcialmente) 14 artigos e reinterpretando de forma restritiva 27 outros, o copo 
transbordou: uma frente muito ampla, que agrupava todos os partidos catalães 
nacionalistas e de esquerda (deixando de fora apenas o PP e os recém-criados 
Ciutadans, C’s, um partido de discurso antinacionalista catalão e prática nacionalista 
espanhola, nascido em 2006), as maiores confederações sindicais e 1600 associações 
de todo o tipo convocou para 10 de julho de 2010 aquela que seria, até àquele momento, 

2 Os chamados governos do tripartido (socialistas do PSC, ERC e ICV-EUiA) foram liderados pelos socialistas Pasqual 

Maragall (2003-06) e José Montilla (2006-10).
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a mais concorrida manifestação da história da Catalunha (1,1 milhões de pessoas, 
segundo a polícia de Barcelona3), sob o lema “Som una nació. Nosaltres decidim” 
(“Somos uma Nação. Nós decidimos.”). Nesse momento, sublinhe-se, os socialistas 
catalães não hesitavam em apoiar abertamente o direito a decidir; ecossocialistas e 
comunistas iam mais longe e, na velha tradição do PSUC e do PCE, apoiavam o direito 
à autodeterminação, ainda que o fizessem para apoiar um projeto federal espanhol 
e contrariar a independência da Catalunha.

Um ano depois, o ciclo político espanhol tinha mudado radicalmente. A austeridade 
dos socialistas tinha remobilizado milhões de espanhóis que começaram a sair para 
a rua nas massivas manifestações de 15 de maio de 2011 que, com a ocupação de 
praças como a Puerta del Sol (Madrid) e a Plaça de Catalunya (Barcelona), ajudaram 
à construção do Movimento 15M. Em novembro, contudo, a enorme derrota do PSOE 
(de 43,9% dos votos em 2008 passavam para 28,8% nas eleições de junho de 2011, 
seguindo uma trajetória muito semelhante à do PS português) abria caminho a nova 
maioria absoluta do PP, dirigido por Mariano Rajoy, partido que já então tinha dezenas 
de dirigentes investigados por corrupção desde 2009 naquele que era conhecido 
como o caso Gürtel. O PP regressava ao poder apostado em impor uma duríssima 
política de cortes na despesa social, de austeridade neoliberal acompanhada de 
transferência maciça de capital público para a banca e de rendimentos do trabalho 
para o capital, procurando usar a “ameaça à unidade nacional” e chantagem contra 
todos os que se não colocassem ao lado do Governo na sua cruzada contra “los 
que quieren romper a España” para, entre outros objetivos, desviar a atenção da 
devastação social.

Em julho de 2012, nacionalistas e a coligação ICV-EUiA (ecossocialistas e comunistas) 
aprovam por ampla maioria a proposta de um novo pacto fiscal com o Estado 
espanhol (aprovada parcialmente pelos socialistas também). No fim de setembro de 
2012, duas semanas depois do enorme êxito da manifestação pelo Dia Nacional da 
Catalunha (11 de setembro), o governo nacionalista catalão de Artur Mas vê a proposta 
de novo rejeitada liminarmente por Mariano Rajoy e decide convocar novas eleições 
para que um novo Parlamento pudesse convocar uma “consulta” na qual o “povo 

3 El País, Madrid, 11.7.2010.
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da Catalunha possa determinar livre e democraticamente o seu futuro coletivo”.4 
Renovada a maioria nacionalista, agora já abertamente favorável à independência, 
constituída pela Convergência e União (coligação de liberais e democratas-cristãos 
que governou a Catalunha em 1980-2003 e 2010-15), a ERC e a Candidatura de 
Unidade Popular (CUP, movimento anticapitalista criado em 1987), o chamado Procès 
Constituent catalão vê o seu início. Em torno dele, vão-se constituindo dois blocos:

(i) de um lado, as três fações partidárias 
das independência: os nacionalistas liberais 
que transformaram a velha Convergência 
Democrática da Catalunha (o partido de Jordi 
Pujol, o presidente da Generalitat de 1980 a 2003) 
em Partido Democrata Europeu Catalão (PDECat), 
de onde sairão os presidentes independentistas 
Artur Mas (2010-15), Carles Puigdemont (2016-17) 
e Joaquim Torra (desde maio de 2018); e as duas 
grandes formações da esquerda independentista: 
a ERC e a CUP;

(ii) do outro lado, a direita nacionalista espanhola 
do PP e dos C’s, a que se junta nesta fase, a partir 
de 2012, a direção do Partido dos Socialistas 
Catalães (PSC/PSOE) que, depois de se ter 
mostrado favorável ao “direito a decidir”, recuou 
para posições constitucionalistas, deixando pelo caminho um número crescente 
de militantes catalanistas5 que discordam da estratégia socialista de não deixar o 
campo espanholista à direita;

4 A proposta foi aprovada por 84 votos (todos os nacionalistas mais os ecossocialistas, os comunistas e um deputado 

socialista), a abstenção da maioria dos socialistas (25) e o voto contra do PP e dos C’s (21).

5 Como catalanistas definem-se todos aqueles que, reivindicando a identidade cultural, linguística e até política pró-

pria dos catalães, não é favorável à constituição de um Estado catalão independente.
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(iii) entre os dois blocos, permanecem as duas estruturas herdeiras do comunismo 
histórico catalão, organizado no velho PSUC (partido dissolvido em 1997), ou seja, a 
ICV e a EUiA, que, a partir de 2015, confluirão politicamente com o novo Podemos e 
com setores soberanistas para se apresentarem ao eleitorado sob a designação de 
Comuns; todas estas correntes de esquerda votarão todas as propostas centrais do 
soberanismo em nome do direito de autodeterminação (pacto fiscal, declaração de 

soberania, convocatória da consulta de 2014) até 
ao momento em que o processo se aproxima do 
referendo e da declaração de independência, em 
2017, abertamente rejeitada pelos Comuns se não 
passar por um pacto com o Estado espanhol.6

É neste contexto que, em janeiro de 2013, o 
Parlamento “acorda em iniciar o processo para 
tornar efetivo o exercício do direito a decidir para 
que os cidadãos e as cidadãs da Catalunha possam 
decidir o seu futuro político coletivo, de acordo 
com os princípios [de] soberania, legitimidade 
democrática, transparência, diálogo, coesão 
social, europeísmo, legalidade, papel principal 
do Parlamento da Catalunha e participação”7; e, 
em setembro de 2014, cinco meses depois de o 
Congresso espanhol ter rejeitado o pedido catalão 
para que se lhe fosse reconhecido o direito de 

convocar uma consulta desta natureza, o Parlamento catalão, desafiando aquela 
rejeição, aprovou a realização de uma “consulta sobre o futuro político da Catalunha” 

6 Ainda que tal tenha significado a expulsão de Albano Dante Fachin, o coordenador da estrutura catalã do Podemos 

(2016-17) que, por apoiar e participar em todos as manifestações públicas contra a detenção de independentistas 

catalães e a suspensão da autonomia, em novembro de 2017, foi considerado pela direção estatal do Podemos como 

estando demasiado demasiado próximo do independentismo para poder representar o movimento na Catalunha. 

Um referendo interno forçou a sua demissão.

7 “Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya”, aprovada a 23.1.2013 com 84 votos a favor, 41 

contra, 2 abstenções; 5 deputados socialistas recusaram-se a participar na votação para não ter que votar contra.
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(deliberadamente não designada “referendo”) para o dia 9 de novembro de 2014. 
O governo de Madrid decretou imediatamente que a votação era ilegal. Dessa vez, 
Rajoy, que dispunha de maioria absoluta no Congresso espanhol, esperou que se 
cometesse aquilo que entendia ser uma ilegalidade (o uso de fundos e equipamentos 
públicos para realizar uma consulta que Rajoy pedira ao Tribunal Constitucional que 
declarasse inconstitucional) para processar membros do governo catalão, a começar 
pelo seu presidente. Boicotada a consulta pelos partidos espanholistas e realizada 
sob a ameaça do Estado e do sistema judicial espanhóis, 2,3 mihões de catalães 
(de um total de 5,3 milhões de eleitores) dirigem-se, ainda assim, às urnas: 80,1% 
pronunciam-se a favor de que a Catalunha se constitua como “Estado independente”, 
10,1% como “Estado não independente” (semelhante ao modelo que os nacionalistas 
bascos haviam visto rejeitado em 2005) e 4,5% contra qualquer destas opções. Dez 
dias antes, numa sondagem publicada em Madrid, 64,2% dos catalães inquiridos 
mostravam-se a favor de “um Estado próprio”, divididos entre os que preferiam 
a independência relativamente à Espanha (49,2% do conjunto dos inquiridos) e 
aqueles (12,6%) que preferiam que a Catalunha se constituísse como um Estado (e 
não apenas uma região autónoma) dentro de Espanha. Apenas 19,7% dos inquiridos 
votariam para que não se alterasse a situação política vigente.8

Dois meses mais tarde, anuncia-se a realização de novas eleições para o Parlamento 
da Catalunha para setembro de 2015, organizadas, segundo o presidente do governo 
catalão (Artur Mas), de tal forma que os seus resultados pudessem ser lidos como 
um referendo à independência. Os dois maiores partidos independentistas (PDECat e 
ERC) juntam-se numa única lista (Junts per Catalunya) que vence confortavelmente 
as eleições com 39,6% dos votos (com uma participação de 75%, que já na altura 
constituía um recorde), a que se somam os 8,2% da CUP e os 2,5% da União 
Democrática da Catalunha, velho partido democrata-cristão que se decidira separar 
dos seus antigos parceiros da Convergência; as duas primeiras listas obtêm 72 dos 
135 lugares do Parlamento, o conjunto dos independentistas obtinha 50,3% dos 

8  El País, Madrid, 31.10.2014. Note-se que os dois primeiros resultados coincidem, grosso modo, com a dimensão , 

respetivamente, do conjunto dos partidos independentistas e dos Comuns (Podemos+ecossocialistas+comunistas) 

nas eleições de 2015 e 2017.
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votos. No campo soberanista mas contrário à independência, a coligação entre o 
Podemos e a ICV-EUiA (nestas eleições sob a designação de Catalunya Sì Que es 
Pot, CSQP, ou seja A Catalunha Claro que Pode) via-se reduzida a 8,9% dos votos. O 
campo nacionalista espanhol, agora dirigido pelos C’s, não ia além dos 35,3%. Com 
uma maioria dependente dos votos da CUP, que veta a recondução de Artur Mas para 
a chefia do governo catalão, Carles Puigdemont acabará por constituir o governo que 
fará a gestão do “processo constituinte da República Catalã” cujo início é aprovado 
pelo Parlamento no primeiro aniversário da consulta de 2014.9

2. O Procès (2015-17)

A partir deste momento, e recusando-se permanentemente o Governo central 
espanhol a abrir qualquer processo negocial, a situação política agravar-se-á 
permanentemente até aos nossos dias. Logo nesse mesmo mês de novembro de 
2015, o Ministério das Finanças de Madrid passa a intervir diretamente na gestão 
financeira da Generalitat, controlando a aplicação de cada euro transferido das arcas 
do Estado espanhol, via Fundo de Liquidez Autonómica, desrespeitando a autonomia 
financeira prescrita na Constituição. Se lhe somarmos recorrer sistematicamente 
para o Tribunal Constitucional várias leis aprovadas pelo Parlamento catalão, e 
designadamente várias no campo social10, Madrid conseguiu paralisar quase toda 
a atividade legislativa da Generalitat, ajudando desta forma à propaganda com que, 
entretanto, se criticava os independentistas: de que estes nada faziam pela sociedade 

9 No último ponto da declaração de 9.11.2014, aprovada pela maioria independentista e com os votos contra do bloco 

espanholista e, desta vez também, da CSQP (dentro da qual um deputado do Podemos, Joan Giner, denunciaria ter 

sido obrigado a votar contra a sua vontade), o Parlamento “declara a vontade de iniciar negociações para tornar 

efetivo o mandato democrático de criação de um Estado catalão independente com a forma de República, e acorda 

dar conhecimento disto mesmo ao Estado espanhol, à União Europeia e ao conjunto da comunidade internacional.”

10 Em abril de 2016, um ano e meio antes do período de aprovação da legislação preparatória do referendo, o Governo 

espanhol já tinha apresentado recurso ao TC (e, portanto, paralisado a sua aplicação) de 32 leis catalãs, incluindo 

a chamada Lei de pobreza energética, aprovada em 2013, proibindo as companhias de luz e gás de cortar o forne-

cimento por não pagamento às pessoas em situação de vulnerabilidade económica durante os meses de inverno 

(ver “El Tribunal Constitucional acumula 32 recursos del Gobierno contra leyes catalanas”, el Periódico, Barcelona, 

26.4.2016).
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catalã e que se concentravam monotematicamente no processo independentista; é 
sintomático que a designação “el Procès” tenha passado a ser usado pelos setores 
espanholistas (designação pela qual habitualmente se conhecem os setores 
unionistas) com a mesma conotação negativa com que as direitas portuguesas 
sempre usaram a sigla “PREC” (Processo Revolucionário Em Curso). Salvadas as 
devidas diferenças, a estratégia dos antiindependentistas foi em grande medida a 
mesma dos contrarrevolucionários portugueses em 1974-76: bloquear os esforços 
transformadores dos processos de mudança e descrevê-los como artifícios políticos 
desligados da realidade.

A decisão de convocar um referendo sobre a independência da Catalunha e a sua 
separação de Espanha é tomada em outubro de 2016. Nesse momento, junta-se ainda 
atrás desta decisão a ampla maioria de soberanistas, isto é, quer os independentistas, 
quer os soberanistas da área dos Comuns, ainda que estes últimos apelassem ao 
governo catalão (em resolução aprovada no Parlamento por esta mesma maioria 
soberanista) para que “[tomasse] as iniciativas políticas e parlamentares necessárias 
junto do Estado Espanhol para possibilitar a celebração de um referendo”, sem, 
contudo, especificar como se deveria proceder se não se chegasse a acordo com 
aquele. Os independentistas, pelo contrário, comprometiam-se a avançar com o 
referendo qualquer que fosse a reação do Estado espanhol. O recurso apresentado 
pelo governo de Rajoy ao TC suspenderia a aplicação da resolução (dezembro de 
2016), a qual, logo a seguir (fevereiro 2017) seria declarada inconstitucional.

A partir de julho de 2017, nos últimos meses antes do referendo finalmente 
convocado para o dia 1 de outubro, a situação precipita-se com a entrada em ação 
das polícias espanholas (a Polícia Nacional e a Guarda Civil) e do Ministério Público 
(a Fiscalía General del Estado). Em julho, a Guarda Civil cita, sem autorização judicial, 
vários altos funcionários da Generalitat para prestar declarações sobre a preparação 
do referendo. Um mês mais tarde, começa o debate parlamentar (deixado 
propositadamente para o último momento útil antes da realização do referendo, 
por forma a contornar os efeitos legais da previsível reação do TC e dos tribunais 
espanhóis) dos documentos legislativos que permitiriam a convocação do referendo. 
Cientes de que operavam fora da constitucionalidade espanhola de 1978, a maioria 
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independentista do Parlamento aprovou, a 6 de setembro, a “Lei do referendo de 
autodeterminação vinculativo sobre a independência” sem convocar uma sessão 
expressamente para o efeito mas votando a alteração da ordem do dia da sessão 
parlamentar, o que foi imediatamente impugnado pelos partidos unionistas. Dois dias 
depois,  votava-se a “Lei de transitoriedade jurídica e fundacional da República”, que 
pretendia regular o processo de transição para a independência. A lei seria aprovada 
apenas pela maioria independentista ao fim de um debate feito numa modalidade de 
urgência que provocou uma rutura irreversível entre os dois blocos, com os deputados 
dos C’s, do PSC e do PP a abandonarem o hemiciclo em quase todas as votações 
e os da então CSQP a permanecerem para votar contra. A precipitação usada na 
aprovação de ambas as leis, que não impediu que as consequências legais temidas 
pelos independentistas (suspensas ambas pelo TC espanhol ao fim de poucos dias) 
surgissem ainda antes da realização do referendo, tem sido uma das componentes 
centrais do argumentário dos setores unionistas, e particularmente daquelas forças 
políticas mais divididas no processo, os socialistas e os próprios Comuns.

A 15 de setembro começa a campanha referendária, uma vez mais boicotada pelos 
partidos espanholistas. É já enquanto ela decorria que se abateu a repressão policial 
e judicial sobre o universo independentista. O Governo de Rajoy ordenou ao Ministério 
Público, que em Espanha não é independente do poder executivo, para, incumprindo o 
código do processo penal, ameaçar prender 75% dos presidentes de câmara catalães 
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por disponibilizarem instalações municipais para o referendo, presumindo que este 
era “ilegal” quando o Tribunal Constitucional se limitara, até então, a suspender a 
legislação em que ele se baseava. Depois, apreendeu  boletins de voto e material 
de propaganda para a preparação do referendo, quer produzido pelas instituições, 
quer por partidos políticos. Ao mesmo tempo, obrigou autoridades locais e o 
Ministério Público a proibir a realização em espaços públicos de simples debates ou 
manifestações sobre o referendo por todo o território espanhol, em evidente violação 
da liberdade de expressão e manifestação.11 A 20 de setembro, a pedido da Guarda 
Civil, um juiz mandou prender 14 altos funcionários da Generalitat, proceder a buscas 
em vários departamentos governamentais e, violando abertamente a liberdade de 
associação, a polícia espanhola cercou a sede da CUP e fez buscas em tipografias e 
meios de comunicação para apreender propaganda eleitoral, e encerrou centenas de 
páginas web, designadamente de associações cívicas, como a Assembleia Nacional 
Catalã ou a Ómnium Cultural, enfrentando dezenas de milhares de manifestantes que 
se mobilizaram em Barcelona, por toda a Catalunha e por várias cidades espanholas, 
a começar por Madrid, num clima de tensão que o governo espanhol sabia que se 
agravaria até ao dia do referendo. Serão os acontecimentos deste dia que servirão 
à justiça espanhola para acusar de “sedição” e de “rebelião” um grande número 
de dirigentes políticos e ativistas independentistas, e, antes de mais, os dirigentes 
daquelas duas associações cívicas, os dois Jordis (Sánchez e Cuixart), que seriam 
presos sem fiança menos de um mês depois.

Não confiando nos Mossos d’Esquadra (a polícia catalã, cujo comandante, Josep Lluis 
Trapero, afastado do comando dos Mossos mal Madrid suspendeu a autonomia 
catalã, foi formalmente acusado pela Audiência Nacional de Madrid, em abril de 
2018, de “sedição” e de fazer parte de uma “organização criminosa” dirigida por 

11 Um dos casos mais sonantes foi o da interdição, por ordem de um tribunal administrativo de Madrid, de um debate 

convocado pela Asociación Madrileños por el Derecho a Decidir (em que se destacam dirigentes da Esquerda Unida, 

do PCE e da corrente Anticapitalistas do Podemos) para o dia 17 de setembro num teatro municipal da capital, auto-

rizado pela respetiva autarquia, por tratar-se de “um ato público em favor de um referendo ilegal, suspenso pelo 

Tribunal Constitucional e que atenta clara e gravemente contra a unidade de Espanha”. Ver Cuarto poder, 13.9.2017, 

in https://www.cuartopoder.es/espana/2017/09/13/prohibido-el-acto-en-madrid-por-el-1-o-por-atentar-contra-la-uni-

dad-de-espana/.
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Puigdemont), Madrid enviou seis mil efetivos do resto de Espanha da Guarda Civil e 
da Polícia Nacional, instalando-os em quatro barcos de cruzeiro ancorados no porto 
de Barcelona e em estabelecimentos hoteleiros, por sua vez sujeitos à pressão das 
manifestações populares contra a sua presença, imediatamente caracterizadas 
pela justiça espanhola como configurando “crimes de ódio” contra os agentes da 
autoridade... A sensação de regime de ocupação tornou-se evidente pela primeira 
vez desde a transição democrática. Por último, e bem antes de o Senado espanhol 
ter aprovado qualquer suspensão da autonomia da Catalunha, o governo central 
suspendeu todas as transferências financeiras que a lei obriga Madrid a fazer para o 
governo catalão e bloqueou todas as contas deste, passando por cima do mecanismo 
constitucional prescrito para situações excecionais, não porque não pretendesse 
agravar a tensão, mas simplesmente porque não queria sujeitar-se a ter que passar 
pela aprovação do Congresso espanhol onde os dois partidos nacionalistas espanhóis 
(o PP e os C’s) não dispõem de maioria absoluta.

A situação antes do dia 1 de outubro era já tão grave que, no dia 28 de setembro, em 
Genebra, o próprio Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas se mostrou 
“preocupado com as medidas a que estamos a assistir porque violam direitos 
individuais fundamentais, censurando informação pública e impedindo o debate 
num momento crítico para a democracia em Espanha”, recordando às “autoridades 
espanholas [que elas] têm a responsabilidade de respeitar os direitos cívicos e 
políticos que são essenciais nas sociedades democráticas”.12 Os piores receios 
confirmaram-se quando, ao longo do dia 1 de outubro, se assistiu a uma intervenção 
deliberadamente violenta da polícia espanhola nas assembleias de voto de toda a 
Catalunha abertas para o referendo, carregando sobre milhares de pessoas que 
pretendiam votar ou que exerciam as suas funções de escrutinadores, provocando 
quase mil feridos, destruindo equipamentos públicos para apreender urnas e 

12 Ver “UN rights experts criticise Spanish efforts to block Catalan vote”, The Guardian, Londres, https://www.theguar-

dian.com/world/2017/sep/28/un-rights-experts-criticise-spanish-efforts-to-block-catalan-vote, 28.9.2017.
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boletins de voto, detendo cidadãos.13 O governo central do PP, descrevendo o regime 
espanhol como uma “democracia consolidada” (linguagem assumida reiteradamente 
também pelo PSOE), procurou negar o inegável e, em represália, acusou os eleitores 
de exercerem violência sobre as forças policiais para impedi-las de fazer cumprir 
a lei. Como seria de esperar, o Ministério do Interior não abriu processo disciplinar 
algum a todos os polícias e guardas que atuaram naquele dia14. Da mesma forma, o 
Ministério Público rejeitou dar seguimento à denúncia que a Generalitat da Catalunha 
fez da atuação policial por entender que esta não tinha afetado “de forma alguma 
a normal convivência cívica”, porque os agentes teriam atuado em “legítima defesa”, 
recriminando, pelo contrário, o Governo catalão pela sua “irresponsabilidade” 
ao convocar concentrações “tumultuosas”. Naquilo a que chamou um “exercício 
intelectual”, o Ministério Público espanhol sublinhava que os 844 feridos listados até 
àquele momento representariam apenas “0,037% dos votantes”, e que o único ferido 
grave representaria “0,000042% de indivíduos afetados pela alegada violência grave 
policial”.15

Apesar da situação gravíssima criada pela repressão policial (a Operação Anúbis 
incluía a proibição de voos VFR para filmar a cidade, e , portanto, para impedir a 
filmagem aérea das operações policiais; bloqueio do acesso à Internet por forma a 
impedir as assembleias de voto a aceder às listas eleitorais; invasão das assembleias 
de voto, sequestro de urnas, várias vezes repostas pelos cidadãos autoorganizados, 
cargas policiais sobre eleitores), a Generalitat da Catalunha apurou uma participação 

13 Sobre a repressão policial de 1 de outubro de 2017, ver relatório do Col·lectiu Praga (associação de professores de 

Direito das universidades catalãs), subscrito por 650 juristas e apresentado ao Comissário de de Direitos Humanos 

do Conselho da Europa, 26.2.2018, acessível em http://collectiupraga.cat/wp-content/uploads/2018/02/DENU%C-

C%81NCIA-CEDH-26-02-18.-Cast.-1.pdf O relatório anual 2017 do Síndic de Greuges (Provedor de Justiça) da Catalunha 

inclui um capítulo sobre a “Desproporcão na atuação dos corpos e forças de segurança do Estado no dia 1 de outu-

bro” muito crítico com a atuação destas (Síndic de Greuges de Catalunya, Informe al Parlamento 2017, in http://www.

sindic.cat/site/unitFiles/5012/Informe%20al%20Parlamento%202017%20cast.pdf). O titular do cargo é Rafael Ribó, 

antigo dirigente do PSUC e, depois, da IC, 

14 El País, Madrid, 10.4.2018.

15 El Nacional.Cat, Barcelona, 3.10.2017, in https://www.elnacional.cat/es/politica/fiscalia-represion-policial-refere-

nudm_198108_102.htm.

PROCESSO SOBERANISTA CATALÃO NO SÉCULO XXI E O PROBLEMA DA CONSISTÊNCIA DO ESTADO ESPANHOL



acontradicao.pt

43

de 43% (2,3 milhões de eleitores), semelhante, portanto, à da “consulta” de 2014. 
O Sim a favor de uma Catalunha independente sob a forma de República teria 
reunido 90,2% dos votos (2,044 milhões, 60 mil votos acima somatório dos partidos 
independentistas nas eleições de 2015), contra 178 mil votos Não (7,8%) e 45 mil 
votos brancos (2%). No ambiente de desobediência civil e de autoorganização 
social que se viveu naquelas semanas, a Mesa para a Democracia (constituída pelos 
braços catalães das Comisiones Obreras, da UGT e da USO, juntamente com duas 
das organizações empresariais catalãs e as associações ANC e Ómnium Cultural), 
a que se somaram as anarquistas CGT e CNT e a independentista Intersindical-CSC, 
convocaram uma greve geral para o dia 3 de outubro, com um nível de adesão 
semelhante ao atingido nas das greves gerais convocadas no conjunto de Espanha 
em 2010 e 2012 (segundo os organizadores, 88% das pequenas empresas terão sido 
afetadas e 70% dos trabalhadores dos serviços públicos terão aderido à greve).

Uma componente central da organização cívica de todo o processo referendário, 
em especial, e do independentista em geral, passou para as mãos dos chamados 
Comitès de Defensa de la República (CDR), nascidos ainda como Comitès de Defesa 
del Referèndum nos meios independentistas de esquerda, com particular relevância 
para a CUP, mas mobilizando setores muito diferenciados, desde as associações 
(ANC, Ómnium), até o PDECat e a ERC. O seu empenhamento será essencial no dia 
1 de outubro e, de novo, na greve geral massiva do dia 3. Rapidamente comparados 
com os comités cubanos de Defesa da Revolução e com os próprios sovietes16, 
não demoraria muito para que a justiça espanhola avançasse para a acusação de 
terrorismo contra os CDR, especialmente quando eles se voltam a mobilizar contra 
a detenção de Puigdemont na Alemanha. Em abril de 2018, a Audiência Nacional 

16 “Comités de Defensa de la República, los ‘soviets’ de la ‘revolució dels somriures’”, el Periódico, Barcelona, 

7.11.2017, https://www.elperiodico.com/es/politica/20171107/comites-defensa-referendum-soviets-revolucio-somriu-

res-6409012
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de Madrid mandava preder dois miembros dos CDR, interpretando os cortes de 
estradas que então ocorreram na Catalunha como prática de “crimes de rebelião e 
terrorismo”17.

O ciclo político que se abriu em outubro, de um grau elevadíssimo de tensão, com 
os media dominantes e a elite política espanhola a descrever a situação catalã como 
uma revolução descrita com o habitual vocabulário da teoria totalitária18, ficou 
caracterizado por um nível muito elevado de mobilização cívica e social, reunindo 
setores social e politicamente muito diferenciados da sociedade catalã, sem garantir, 
portanto, um grau de coerência programática que pudesse fazer avançar o processo 
independentista de forma decisiva.

Uma semana depois do referendo, e enquanto o mundo se interrogava sobre a 
possibilidade efetiva de que uma rutura se produzisse entre a Catalunha e o Estado 
espanhol, o governo de Carles Puigdemont começa a revelar um grau de hesitação 
que o vai distanciando gradualmente da frente social independentista que se 
havia constituído. Ciente de não dispor de uma capacidade mínima para assegurar 
a separação legal e institucional, e enquanto o governo central fomentava a fuga 
das sedes sociais das grandes empresas catalãs para outras regiões de Espanha, 
Puigdemont e uma parte substancial da liderança dos partidos do governo (PDECat e 
ERC) apostaram tudo naquela que se revelou a ilusão de uma mediação internacional 
ou à escala espanhola, designadamente por parte do governo basco do aliado 
tradicional do PDECat, o Partido Nacionalista Basco (PNV), de cujos votos PP e os 
C’s dependiam nas grandes decisões parlamentares em matéria económica. A 10 de 
outubro, e no momento em que comunica ao Parlamento os resultados oficiais do 

17 “La Audiencia Nacional ordena la detención de dos cabecillas de los CDR por los cortes de la AP-7 y sabotajes”, El 

País, Madrid, 11.4.2018.

18 Exemplo paradigmático foi o programa “Informe Semanal” da TVE, de 4.11.2017, no qual se junta no mesmo pro-

grama de 31 minutos uma leitura deliberadamente paralela da situação catalã (“Democracia: Ley y Orden”) e do cen-

tenário da Revolução Soviética (“Revoución Rusa: cien octubres”). O responsável editorial do programa, Jenaro Castro, 

apresentava a segunda parte do programa da seguinte forma: “No guião da história, as democracias acabam sempre 

por assinar a certidão de óbito judicial, política e moral das revoluções que traem os povos”. Ver “20171104 Informe 

Semanal DEMOCRACIA LEY Y ORDEN”, in YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=Gk5B-OTqm4A.
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referendo, Puigdmont pede que se suspenda a aplicação da Lei do referendo ao propor 
que não se proclamasse a independência da Catalunha e apelando reiteradamente à 
abertura de negociações com Madrid.

Dois dias antes, apoiada pelos media do mainstream nacionalista espanhol e 
conseguindo facilmente um grande impacto mediático internacional, a organização 
direitista Societat Civil Catalana (SCC) – que agrupa ativistas da área da direita 
e extrema-direita nacionalista espanhola (desde os C’s à Falange Espanhola e à 
Fundación Nacional Francisco Franco, passando pela organização Somatemps, da 
extrema-direita catalã) e vários socialistas – reúne 350 mil pessoas nas ruas de 
Barcelona contra a independência da Catalunha e a favor da unidade de Espanha. 
A lista dos oradores reproduzia a diversidade do bloco unionista, desde o PP ao 
PSOE, passando pelos C’s, todos conduzidos pelo escritor reacionário peruano Mario 
Vargas Llosa. Desde essa primeira grande demonstração de força nacionalista 
espanhola que a preocupação destes setores foi sempre a de dar relevo a figuras que 
permitissem aos unionistas reivindicar uma sensibilidade mais à esquerda: antes de 
mais, destacou-se o socialista Josep Borrell (que Pedro Sánchez chamaria em julho 
de 2018 para ministro dos Assuntos Exteriores do seu novo governo), que afirmaria 
na campanha eleitoral de dezembro que “antes de coser as feridas [deixadas pelo 
Procès] haverá que as desinfetar primeiro” para que elas “não apodreçam”19; logo de 
seguida, o antigo secretário-geral do PCE, Francisco Frutos, cuja intervenção numa 
iniciativa pública da SCC foi desautorizada pelo próprio partido; e, por fim,  Manuel 
Valls, o exprimeiro-ministro (ex)socialista francês, que interveio num comício da SCC 
em março de 2018 e que a direita dos C’s convidou imediatamente para liderar uma 
candidatura municipal em Barcelona.20

3. A reação nacionalista espanhola: suspensão da autonomia 
catalã, repressão, exílio

19 “Borrell avisa Iceta que ‘les ferides s’han de desinfectar abans de cosir-les’”, Ara.cat, Barcelona, 15.12.2017.

20 “El posible fichaje de Manuel Valls como candidato a alcalde de Barcelona suscita polémica en Ciudadanos”, eldiario.

es, Madrid, 20.4.2018.
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Madrid não só nada aceitava negociar com aqueles que passa a designar como 
“golpistas” - a comparação com os autores do golpe militar de fevereiro de 1981 passa 
a ser sistemática nos media nacionalistas espanhóis, numa estratégia semântica 
que ajudará a opinião pública a aceitar a tese de que o governo catalão deveria 
ser tratado pela justiça nos mesmos termos que os militares de 1981 haviam sido 
-, como passava ao ataque policial e judicial a todo o independentismo catalão, o 
mais grave de toda a história da democracia espanhola pós-Transição, mais amplo 
ainda do que aquele que em 1998-
2009 foi aberto contra dirigentes, 
ativistas, organizações, jornais e 
escolas da esquerda abertzale 
basca. Logo a 4 de outubro, três dias 
depois do referendo, o comandante 
dos Mossos d’Esquadra, Josep Lluis 
Trapero, começou a ser investigado 
por “sedição”, resultante do facto 
de não ter cumprido, segundo a 
juíza Carmen Lamela, as ordens 
judiciais para impedir a realização 
do referendo. A 17 de outubro, 
a Audiência Nacional de Madrid 
mandou prender sem fiança os dois 
Jordis (Sánchez e Cuixart), líderes 
das duas maiores associações 
catalãs, os primeiros a ser acusados 
de “rebelião” e “sedição”. A 19 e a 21 de outubro, a Mesa pela Democracia, cobrindo 
um espetro sociopolítico muito mais amplo que o do independentismo, convocou as 
primeiras grandes manifestações para exigir a libertação dos “presos políticos”. Nos 
dias seguintes, os governos de Madrid e de Barcelona vão-se preparando para aquele 
que na esfera pública se costumava designar como o “choque de comboios”: em 
Barcelona, Puigdemont, sem qualquer esperança real de conseguir uma negociação, 
preparava uma declaração de independência que pudesse antecipar a suspensão da 
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autonomia catalã (o art. 155º da Constituição de 1978) que o governo de Rajoy proporia 
ao Senado espanhol, depois de a negociar com o PSOE e os C’s. Na Catalunha, o 
PSC e os Comuns pressionavam o Governo para que se convocassem novas eleições 
autonómicas como forma de evitar a aplicação do art. 155º. Com a mediação do 
lehendakari (presidente do governo basco), Iñigo Urkullu, e provocando uma cisão 
no governo que liderava, Puigdemont começou o dia 26 de outubro com o anúncio 
da convocação de novas eleições na Catalunha, num gesto que, não só se revelaria 

inútil já que, apesar da renúncia 
momentânea de Puigdemont à 
proclamação da independência, 
o governo de Madrid proporia no 
mesmo dia ao Senado a aplicação 
do art. 155º, como provocaria uma 
série de demissões no seu governo 
e de reações negativas na frente 
independentista. Horas depois, 
Puigdemont retira a sua proposta e 
a Mesa do Parlamento convoca para 
o dia seguinte, 27, uma sessão na 
qual, minutos antes da votação no 
Senado, em Madrid, se proclamava 
a constituição da “República catalã, 
como Estado independente e 
soberano, de direito, democrático e 
social” e a abertura de um “processo 

constituinte, democrático, de base cidadã, transversal, participativo e vinculativo”21. 
Minutos mais tarde, o Senado espanhol votava, com o apoio da direita (PP, C’s 
e pequenos grupos regionais) e do PSOE (com exceção do senador José Montilla, 
expresidente do governo catalão), pela primeira vez na história da Constituição de 

21 Ver textos integrais das “Propostes de resolució de la constitució de la República Catalana (2017)», in https://

ca.wikisource.org/wiki/Propostes_de_resoluci%C3%B3_de_la_constituci%C3%B3_de_la_Rep%C3%BAblica_Cata-

lana_(2017)#proposta1
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1978, a aplicação do art. 155º a uma Comunidade Autónoma, a catalã. O governo de 
Madrid declarou dissolvido o Governo e o Parlamento da Catalunha, substituindo 
todos os consellers (ministros) por representantes do governo central, passando, 
designadamente, a controlar a polícia catalã. No mesmo momento, e claramente 
violando o preceito constitucional sobre eleições regionais, Rajoy convocava novas 
eleições para o Parlamento da Catalunha para o dia 21 de dezembro. Ao se confirmar 
(ao contrário do que muitos em Madrid esperavam) que os três principais partidos 
independentistas, apesar de não reconhecerem a legitimidade da suspensão da 
autonomia, participariam nas eleições, o governo espanhol nunca explicitou nos dois 
meses que se seguiram, se reconheceria os resultados eleitorais.

Se há característica que revele abundantemente a natureza de Estado do nacionalismo 
espanhol é a plena articulação entre o político, o policial e o judicial na ofensiva que, 
desde 2017, se lançou contra o independentismo catalão. A 2 de novembro, cinco dias 
depois da suspensão do autogoverno catalão, a juíza Carmen Lamela, da Audiência 
Nacional manda prender todo o Governo catalão. Convocados a Madrid todos os 
seus membros, são presos sem fiança o vicepresidente Oriol Junqueras (líder da 
ERC) e os consellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs, Carles 
Mundò, Raül Romeva, Dolors Bassa e Santi Vila. Este último, que se havia demitido do 
governo na véspera da declaração de independência, será libertado no dia seguinte, 
prévio pagamento de fiança de 500 mil euros; uma vez transferido o caso para o 
Supremo Tribunal, a todos os demais menos Junqueras e Forn (titular da pasta do 
Interior) será oferecida em dezembro a liberdade em troca de fianças elevadíssimas; 
em março de 2018, contudo, o mesmo juiz que lhes havia imposto uma fiança em 
dezembro voltava a mandar prender Turull, Rull, Romeva e Bassa. Esta última foge 
para a Bélgica antes de ser detida, juntando-se no exílio, na Bélgica, para onde haviam 
já fugido logo a 30 de outubro Carles Puigdemont e quatro outros membros do seu 
governo (Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig e Clara Ponsatí). A 9 de novembro de 
2017, uma semana depois da prisão do Governo, é a vez da Mesa do Parlamento ser 
convocada ao Supremo e ser detida durante uma noite e libertada sob fiança no dia 
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seguinte.22 Na nova vaga de detenções de março de 2018, Carme Forcadell, deputada 
reeleita em dezembro de 2017 e que presidira ao Parlamento catalão na legislatura 
de 2015-17, volta a ser detida e assim permanece até aos dias de hoje (agosto de 
2018).

A demasiado óbvia coincidência entre calendário político e campanha punitiva 
judicial voltaria a verificar-se a 22 dezembro de 2017: no dia seguinte à renovação da 
vitória independentista nas eleições catalãs, contra todas as expectativas de quem, 
em Madrid, as convocara, o Supremo Tribunal espanhol ampliava a um total de 
28 pessoas os envolvidos neste grande processo contra o independentismo: além 
de todos os membros do governo de Puigdemont e da Mesa do Parlamento e do 
comandante dos Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero (processado logo a 4 de 
outubro), passaram a ser investigados o expresidente do Governo Artur Mas, as 
duas líderes dos dois principais partidos independentistas (Marta Rovira, da ERC, e 
Marta Pascal, do PDECat), as deputadas da CUP Anna Gabriel e Mireia Boyá (líder 
parlamentar), e os dirigentes da Associação de Municípios pela Independência (Neus 
Lloveras, presidente, e Miquel Buch).23 Na madrugada do dia em que fora convocada 
ao Supremo Tribunal, em Madrid, a líder republicana, Marta Rovira, que já se sentia 
viver “numa prisão interna”, “silenciada interiormente”, com “a minha liberdade de 
expressão censurada por tribunais que intimidam e que aplicam - descaradamente - 
critérios políticos.” Sabendo bem que “o exílio será um caminho duro, [ele] é a única 
forma que tenho de recuperar a minha voz política [e de] me levantar contra o Governo 
do PP, que persegue toda a gente que esteja a favor de votar, e que castiga quem 
quer que seja que tente mudar o pré-estabelecido e o estabelecido. Um Governo que 

22 Carme Forcadell (presidente) e todos os membros da Mesa que votaram favoravelmente a legislação independen-

tista (Lluis María Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet e Lluís Guinó) foram deixados em liberdade prévio paga-

mento de fiança). Joan Josep Nuet (deputado da CSQP, que se absteve ou votou contra essa legislação) foi poupado 

ao pagamento de fiança, mas permanece sob investigação.

23 Ver “El Supremo ya investiga a 28 personas por el ‘procés’”, Público, Madrid, 22.12.2017.
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está disposto a violar o Estado de Direito e as liberdades cívicas para conseguir os 
seus fins políticos.”24

A tal ponto a narrativa judicial, de gosto oitocentesco, da “rebelião” e da “sedição” dos 
catalães tem uma intencionalidade interna que a justiça espanhola tem colecionado, 
um após outro, uma série de reveses à escala europeia. A primeira ordem de captura 
emitida pelo Supremo espanhol no início de novembro de 2017 acabará por ser 
retirada logo a 5 de dezembro mal os juízes espanhóis se apercebem que os belgas 
não aceitariam nunca extraditar os dirigentes catalães por acusações de “sedição” e 
“rebelião”, crimes cuja tipologia, no próprio Código Penal espanhol, requer que os seus 
autores tenham recorrido à violência, e das raras acusações pelas quais os tribunais 
espanhóis podiam prender preventivamente e sem fiança todos estes ativistas 
políticos. Pablo Llarena, o juiz do Supremo que passara a ficar encarregado de todo 
o processo, seguramente compactuado com os serviços secretos espanhóis, emite 
nova ordem captura em março de 2018, ao perceber que Puigdemont regressaria 
de automóvel à Bélgica, via Alemanha, de uma viagem à Finlândia. Mal entra em 
território alemão, os serviços espanhóis denunciam-no à polícia alemã. Se Llarena 
julgara que os alemães poderiam tender mais que os belgas para a aceitação das 
teses de Madrid enganar-se-ia redondamente. Detido em Neumünster a 25 de março, 
logo a 5 de abril a justiça alemã rejeitava extraditá-lo pela acusação de “sedição” e 
“rebelião” e deixava que Puigdemont aguardasse em liberdade a decisão final sobre 
a extradição. Em julho seguinte, a decisão final era a da aceitação da extradição 
apenas pelo crime de peculato (a propósito da eventual utilização de bens públicos 
na organização do referendo de 1 de outubro). Pela segunda vez, a justiça espanhola 
era obrigada a retirar a ordem europeia de captura: para assegurar a unidade da 
narrativa acusatória e garantir que todos os processados pudessem ser acusados 
por crimes penalizados com 30 anos, a justiça espanhola parece prescindir de julgar 
os exilados, os quais, contudo, não poderão regressar a território espanhol. O mesmo 
aconteceu com todos os demais membros do governo de Puigdemont exilados na 

24 “Marta Rovira anuncia per carta que marxa “a l’exili” i no compareix al Suprem”, Catalunya Informaciò, in http://www.

ccma.cat/324/marta-rovira-anuncia-per-carta-que-marxa-a-lexili-i-no-compareixera-al-suprem/noticia/2846196/# 

(acedido a 3.7.2018).
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Bélgica e na Grã-Bretanha (caso de Clara Ponsatí, consellera de Educação do governo 
Puigdemont e professora numa universidade de Edimburgo, convocada em março 
por um juiz escocês para dar cumprimento ao mandado emitido pela Espanha, 
deixada em liberdade ao fim de uma hora para aguardar a decisão definitiva sobre 
a extradição). Em fevereiro de 2018, a Espanha recebera outra lição: por ter uma 
“natureza política”, a Suíça advertira que rejeitaria o pedido de extradição de uma 
antiga deputada da CUP, Anna Gabriel, que se recusou a acatar a citação do Supremo 
Tribunal e fugira do país25.

Em abril de 2018, em processo que corre à parte, a Audiência Nacional deu por concluída 
a instrução contra a cúpula da polícia autónoma catalã – Josep Lluis Trapero, Pere 
Soler, César Puig e Teresa Laplana – todos acusados de “sedição” e de fazerem parte de 
uma “organização criminosa” liderada por Puigdemont.26 Por fim, em julho de 2018, o 
juiz Pablo Llarena fechou também ele a instrução do processo principal. Ao longo de 
oito meses, como recordava e aplaudia o espanholista El País, “o magistrado ordenou 
a prisão e nela manteve”, rejeitando todos os pedidos de libertação, vários dos quais 
subscritos por organizações internacionais (a começar pela Amnistia Internacional27), 
“de sete membros do anterior Governo e dos líderes das duas principais associações 
independentistas —ANC e Ómnium—, frustou a tomada de posse de três candidatos 
à presidência la Generalitat, incluindo Puigdemont, e processou 25 pessoas por 
organizar o referendo independentista ilegal (…) e tentar impor a independência da 
Catalunha de maneira unilateral.” Simultaneamente, e cumprindo um dos objetivos 
do poder político espanhol desde as eleições de dezembro, Llarena ordenou a 
perda de mandato de deputado para todos os detidos e exilados que, eleitos em 
dezembro, ainda a ele não tivessem renunciado (Puigdemont, Junqueras, Romeva, 
Turull, Rull e Sànchez).28 No momento em que concluo a redação deste texto, um 
tribunal de Barcelona solicitou o processamento do novo vicepresidente do Governo 

25 Ver Le Temps, Genebra, 20.2.2018.

26 Ver “L’Audiència jutjarà Trapero per organització criminal i sedició”, Ara.cat, Barcelona, 5.4.2018.

27 Entre outros, ver “Amnesty calls for immediate release of jailed Catalan leader”, The Guardian, Londres, 7.2.2018.

28 “Cataluña: Llarena cierra el sumario del ‘procés’ y suspende como diputados a Puigdemont y Junqueras”, El País, 

Madrid, 10.7.2018.
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catalão, Pere Aragonès, juntamente com dois outros deputados republicanos (Josep 
Maria Jové e Lluís Salvadó)29, o que augura novo enfrentamento com as instituições 
autónomas catalãs.

É por demais evidente falta de equidade e independência do sistema judicial espanhol 
relativamente à questão nacional, quer ela se manifeste na Catalunha, quer no 
País Basco. Se o exemplo mais flagrante é a recusa do Ministério Público de dar 
seguimento a denúncias contra a violência praticada pela polícia espanhola no dia 
do referendo, é revelador que, por exemplo, quando, em junho de 2018, a justiça 
belga aceitou a denúncia que Puigdemont e outros exilados apresentaram contra o 
juiz Pablo Llarena por ter “violado o seu direito a um julgamento justo e à presunção 
de inocência por manifestar opiniões publicamente”, comprovando-se que Llarena 
havia negado publicamente a inocência dos acusados, a justiça espanhola se tenha 
recusado a dar seguimento aos pedidos belgas para sequer citar Llarena para do dia 
4 de setembro de 2018, em Bruxelas.30

Tudo somado, o que se tem chamado a “judicialização” do caso catalão é a mais 
grave repressão política praticada num regime (que se define como) democrático 
em toda a Europa desde há 30 anos. O Estado espanhol passou todas as marcas 
na sua campanha punitiva do independentismo catalão, especialmente desde que 
o nacionalismo espanhol foi tão claramente derrotado nas eleições catalãs de 
dezembro passado, convocadas por Rajoy depois de ter suspendido a autonomia, na 
esperança, perfeitamente explícita, de “decapitar” (expressão da então vice-presidente 

29 “El juez del 1-O pide al TSJC que impute a vicepresidente del Govern, Pere Aragonès”, el Periódico, Barcelona, 8.8.2018.

30  Ver “Puigdemont y los exconsejeros huidos demandan a Llarena en Bélgica para forzar su recusación”, El País, 

5.6.2018, Madrid.



acontradicao.pt

53

do Governo, Soraya Sáenz de Santamaría) o movimento independentista.31 Não era 
coincidência que, uma vez renovada a vitória independentista, as prisões se enchessem. 
Para quem costuma citar a Turquia de Erdogan como um exemplo evidente da 
regressão autoritária a que temos assistido nos últimos anos (democracias formais 
que assumem procedimentos ditatoriais fingindo manter a aparência da formalidade 
democrática), recordemos que a Espanha mantém presos oito deputados catalães 
(de um total de 135), uns desde outubro/novembro de 2017, outros desde março de 
2018, a todos tendo retirado, sem sequer os haver julgado, os seus direitos políticos - 
nenhum deles, enquanto o juiz Llarena não lhes retirou o mandato popular, em julho 
de 2018, pôde comparecer no Parlamento para qualquer votação ou candidatar-se 
ao cargo de presidente, o que foi tentado por dois deles, Jordi Sánchez e Josep 
Turull). Além deles, a justiça espanhola decretou prisão preventiva para cinco outros 
deputados que, entretanto, procuraram a liberdade no exílio. Por comparação, 
Erdogan mantém presos desde 2017 apenas nove deputados curdos (de um total de 
550)! A Turquia tem sido repetidamente condenada por organismos internacionais 
e pelos vários Estados da UE; a Espanha tem sido repetidamente advertida pela ONU 
e pelo Conselho da Europa, mas nenhum governo da UE se tem atrevido a condenar 
esta atuação completamente indigna e ilegítima! O novo governo socialista de Pedro 
Sánchez limitou-se a cumprir a lei e a trasferi-los para prisões catalãs.32

A estes oito deputados (sete homens, duas mulheres) soma-se Jordi Cuixart, 
presidente da associação Ómnium Cultural, preso desde 17 de outubro juntamente 
com Jordi Sánchez, presidente da maior associação catalã. Por terem convocado uma 
manifestação, antes ainda do referendo de 1 de outubro, que contestava a invasão 
policial do Departamento de Economia e as detenções de vários funcionários que 
estavam a decorrer, foram acusados de “sedição” e de “rebelião”. Pouco importa que 
não tivesse havido violência, e menos ainda que tenham sido os próprios Jordis a 
31 Em campanha eleitoral na Catalunha, a vicepresidente do Governo espanhol vangloriou-se de que “foi Mariano 

Rajoy e o PP” que conseguiram que “hoje a ERC, os Junts per Catalunya e o resto dos independentistas não tenham 

líderes porque estão sem cabeça”, pedindo o voto para o Partido Popular para “continuar a liquidar o independen-

tismo” e “consolidar” a estratégia de aplicação do art. 155º da Constituição e a destituição do Governo catalão (“San-

tamaría presume de haber ‘descabezado’ a los líderes de JuntsXCat y ERC”, El Nacional.cat, 16.12.2018).

32 “Los políticos catalanes presos viajan ya hacia cárceles de Cataluña desde Madrid”, El País, 3.7.2018.
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pedir aos manifestantes que desmobilizassem para permitir a retirada das forças 
policiais.33

4. O impasse: restabelecimento da autonomia catalã, o fim do 
governo Rajoy

A suspensão da autonomia catalã, no fim de outubro de 2017, a substituição de todo 
o governo catalão por dirigentes do PP em representação dos ministérios do Governo 
central espanhol e a convocação de novas eleições pretendia trazer a “normalidade” 
constitucional à Catalunha, curiosamente feita de excecionalidade (a primeira vez 
que um regime autonómico era suspenso pelo Governo central, eleições feitas com 
candidatos na prisão ou no exílio por motivos políticos, oito dos quais acabariam por ser 
eleitos deputados). Apesar de todo este estado de exceção, os resultados das eleições 
de 21 de dezembro não podiam ser mais dececionantes para o bloco nacionalista 
espanhol: no quadro de uma participação eleitoral recorde (79,1%, a mais alta de 
qualquer eleição espanhola desde a Transição, conseguida num dia útil), o conjunto 
das candidaturas independentistas conservou intacta a sua força eleitoral (47,7%, 
-0,3), com reforço dos partidos representados no governo Puigdemont (43,2%, +3,5) 
– e, entre estes, tendo-se mantido a ligeira vantagem do PDECat, matriz da lista Junts 
per Catalunya, sobre a ERC - em desfavor da CUP (4,5%, -3,8) e, consequentemente, 
manteve a maioria parlamentar (70 dos 135 deputados). Posicionados abertamente 
contra a lei de exceção que a aplicação do art. 155º significava estavam não só os 
independentistas mas também os Comuns (a frente eleitoral Catalunya En Comù 
em que o Podemos se integrou), que voltavam a mostrar sinais de que pagavam 
o preço da bipolarização entre independentistas e unionistas (com 7,5% dos votos, 
perderam 1,5). O curtíssimo reforço do bloco unionista (43,7%, +0,3), dentro do qual 
se passara a incluir a nacionalista União Democrática da Catalunha (cujos candidatos 
integravam agora as listas do PSC) e a vitória dos C’s como lista mais votada (25,4%, 
+7,5), ao mesmo tempo que o PP se via reduzido à sua mínima expressão histórica 

33 Sobre as mobilizações de 20 de setembro de 2017 e o comportamento dos dois Jordis, ver Jaume Roures, 20-S, 

Catalunha/Espanha: Mediapro, 2018, in “Documental completo del 20S emitido el 28/06/2018”, YouTube, https://

www.youtube.com/watch?v=hq-GuOoHkIg
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(4,2%, -4,7), não servia o propósito principal de Madrid: impedir o regresso ao poder 
dos independentistas.

O que caracteriza a situação sociopolítica que desde então se vive na Catalunha é 
tanto o avanço da judicialização do processo quanto o impasse político. O Governo 
espanhol, o Supremo Tribunal e o Tribunal Constitucional encarregaram-se de fazer 
abortar sucessivamente, entre janeiro e maio de 2018, três tentativas de eleição de 
um novo presidente da Generalitat - do próprio Puigdemont, em janeiro; de Jordi 
Sánchez, em março; e, no mesmo mês, de Jordi Turull, o único que foi a votos e que 
não recebe o apoio da CUP.34 As permanentes hesitações dos partidos maioritários 
do bloco independentista – constituir novo governo ou persistir na nomeação de 
Carles Puigdemont, ainda que no exílio; desafiar a ordem constitucional em que se 
inserem as instituições autónomas catalãs e constituir organismos alternativos35, 
ou usar aquelas como recursos políticos; procurar ampliar a base política a setores 
soberanistas como os Comuns ou não ceder um milímetro no projeto de construção 
da “República Catalã” - farão arrastar até maio o processo de constituição de um novo 
governo catalão, do consequente levantamento do art. 155º da Constituição e da 
reapropriação das instituições catalãs. É já no contexto em que Rajoy e o PP precisam 
de obter o apoio dos nacionalistas bascos para, finalmente, fazer aprovar o orçamento 
de Estado para 201836 que o Governo espanhol não recorre da decisão da Mesa do 
Parlamento catalão em aceitar que dois dos deputados exilados (Puigdemont e Comín) 
pudessem passar delegar o seu voto e que Puigdemont (ainda em Berim, a aguardar 
a decisão da justiça alemã) propõe Joaquim Torra (independente eleito na lista de 
Junts per Catalunya) como candidato à presidência da Generalitat. Este acabará por 
ser eleito a 14 de maio, de novo com a abstenção da CUP, que, recusando participar 
34  No dia seguinte, o próprio Turull será preso em Madrid, por ordem de Pablo Llarena, no âmbito da última vaga de 

prisões.

35 Em março de 2018 constitui-se em Bruxelas o Consell de la República, uma espécie de governo no exílio, com dois 

representantes de cada um dos partidos maioritários e um da CUP. Ver “Govern a l’exili: com funcionarà i què farà?”, 

VilaWeb, Barcelona, 4.3.2018, https://www.vilaweb.cat/noticies/govern-en-lexili-com-funcionara-i-que-fara/

36 O PNV colocava como condição para votar favoravelmente o Orçamento de Estado que o Governo suspendesse a 

aplicação do art. 155º da Constituição à Comunidade Autónoma da Catalunha. Uma vez tendo tomado posse o novo 

Governo catalão, Rajoy cumpriu a sua palavra.
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neste passo atrás de regresso ao quadro autonómico, passa definitivamente para 
a oposição. Apesar de ser geralmente descrito como um “nacionalista etnicista”37, 
à direita de Puigdemont e, portanto, da ala direita do independentismo, Torra 
começou por optar por repor nas respetivas pastas quatro dos membros do governo 
Puigdemont (Jordi Turull e Josep Rull, presos; Toni Comín e Lluís Puig, exilados). Entre 
a recusa de Llarena de permitir a tomada de posse dos dois presos e a de Rajoy, 
que até à tomada de posse continuava a controlar a Generalitat graças ao art. 155º, 
de publicar a nova composição do governo catalão no Diari Oficial de la Generalitat, 
Torra não teve mais remédio se não o de substituir aqueles quatro consellers. O 
novo governo forma-se a 29 de maio. Duas semanas depois, o PSOE apresentava 
uma moção de censura ao governo de Mariano Rajoy. Como o sistema constitucional 
espanhol, copiando o alemão, prevê que a aprovação de uma moção de censura 
deve ser acompanhada da escolha automática de um líder de governo alternativo, 
todos aqueles que a aprovassem no Congresso sabiam que estariam a eleger Pedro 
Sánchez como sucessor de Rajoy – e esse, que podia não ser um obstáculo de monta 
para conseguir o apoio das esquerdas confederais espanholas (Unidos Podemos) e 
valenciana (Compromís), não facilitava a obtenção do apoio das forças nacionalistas 
bascas (quer o PNV, quer a esquerda abertzale da EH Bildu) e, sobretudo, catalãs. 
O PSOE, que se recusou a votar favoravelmente a moção de censura que em 2017 
o Unidos Podemos havia apresentado, podia ter sido pago na mesma moeda, mas, 
para surpresa de muitos, Sánchez conseguiu, com um mínimo de garantias dadas 
aos seus parceiros de coligação negativa, assegurar o voto da maioria que sempre 
existira desde as eleições de 2015, e que se repetira em 2016, contra o PP.

A nomeação de um novo governo independentista catalão, em maio de 2018, nos 
termos que a Constituição espanhola prevê, desempenhando as competências que o 
quadro autonómico prescreve, depois de sete meses de suspensão do autogoverno 
catalão que se revelaram completamente inúteis para quem queria esmagar o 
independentismo, não fizeram mais que dar continuidade ao impasse político. 
Se a queda do governo Rajoy, no fim de junho, e a saída da direita nacionalista do 

37 Ver Jaume Reixach, “Un president ètnic”, Triangle, Barcelona, 11.5.2018, http://www.eltriangle.eu/ca/opinio/un-presi-

dent-etnic_48498_102.html
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poder, em Madrid, ao fim dos sete anos mais duros de repressão política e social 
que a Espanha e as nações que nela, mal ou bem ainda se integram, conheceram 
desde o final dos anos 70, pareceu criar condições para uma aparente normalidade 
democrática, nada de relevante mudou ainda e, nas condições que conhecemos no 
verão de 2018, nada parece provável que venha a mudar. Por um lado, do ponto 
de vista político, os socialistas que chegam ao governo em Madrid são aqueles que 
nunca se dessolidarizaram das opções fundamentais que o governo do PP tomou 
no caso catalão: nada negociar, forçar permanentemente à intervenção judicial 
(quer o TC, quer os tribunais comuns) pretendendo, dessa forma, impedir qualquer 
solução política, não hesitar em recorrer massivamente às forças policiais e em criar 
um estado de exceção punitivo (prendendo ou pretendendo prender dezenas de 
dirigentes políticos democraticamente eleitos) quando o considerou necessário, criar 
uma narrativa hegemónica do processo catalão que o remete para o mesmo campo 
da “violência política” e “terrorista” que o problema basco até 2011. Em todos estes 
passos, o PSOE (ainda que não na sua totalidade, mas a sua direção seguramente) 
engrenou disciplinadamente na tese nacionalista de que a manutenção da ordem 
constitucional e da “unidade nacional” obrigava a que todas e cada uma destas ações 
fossem assumidas. O mais positivo dos sinais até agora emitidos pelo novo executivo 
central socialista é a sua decisão (julho de 2018) de renunciar ao recurso interposto 
pelo governo Rajoy de 14 leis catalãs (onze das quais de política social) ao longo do 
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ano de 2017. Neste mesmo sentido parece ir a nomeação (junho) da galega Consuelo 
Castro como diretora do Servicio Jurídico del Estado, descrita por “uma fonte jurídica” 
como a diretora “menos centralista na história deste cargo”38.

Contudo, por outro lado, o corolário do processo repressivo judicial pode vir a ser, dentro 
de meses (no final de 2018), o julgamento magno da cúpula política, administrativa e 
policial catalã, que tem tudo para se transformar num macroprocesso da dissidência 
política catalã e das consequências inevitáveis da pluralidade nacional espanhola, 
podendo vir a impor, por via judicial - que pretende, como lhe é intrínseca, não ter 
natureza política e/ou ideológica -, a versão mais unitarista e mais nacionalista da 
narrativa pósfranquista que os autores do modelo político da Transição espanhola 
alguma vez imaginaram. Por outro lado, o sentimento que tem sido definido como 
o de desafeto de metade dos catalães relativamente à sua pertença ao Estado 
espanhol parece politicamente bem consolidado, tanto mais que se reafirmou 
nas eleições (dezembro de 2017) disputadas nas condições menos democráticas 
de qualquer processo eleitoral espanhol (e, eventualmente, europeu) desde há 
décadas; presos (Junqueras, ERC) ou exilados (Puigdemont, PDECat) os líderes 
das duas maiores forças independentistas, a justiça espanhola foi imediatamente 
depois atrás das mulheres que os substituíram (Rovira, da ERC, Pascal, PDECat, e até 
Gabriel e Boyá, da CUP). O fracasso político estrepitoso da estratégia nacionalista 
espanhola na Catalunha, que não conseguiu beliscar a representatividade do bloco 
independentista e a ampla maioria soberanista, só pode, portanto, ser compensado 
pelo sucesso parcial da estratégia judicial que permite prever décadas de prisão e 
exílio para vários dirigentes políticos e uma pressão intimidatória sobre o conjunto 
do mundo associativo independentista.

A Espanha não é um país qualquer da Europa. É o Estado europeu que, 80 anos 
depois da guerra civil e 40 depois de iniciada a sua democratização, mantém inegáveis 
problemas de inconsistência nacional e, à escala da Europa Ocidental, o mais alto 
grau legalmente demonstrado de corrupção e de abusos contra os direitos humanos 
e as liberdades políticas, onde a falta de independência da magistratura e do Tribunal 
Constitucional são colocados ao nível de casos como a Hungria ou a Polónia. É ao 

38 “El Gobierno negociará retirar recursos del Constitucional contra 14 leyes catalanas”, El País, Madrid, 8.7.2018.
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abrigo deste estado de emergência tornado regra, desta normalização da exceção, 
que temos vindo a assistir em algumas das chamadas democracias “consolidadas” 
à criminalização da opinião, do humor e de manifestações artísticas, sinistramente 
colocadas sob a suspeita de “apologia do terrorismo” - exatamente como em 
qualquer ditadura. A Espanha é das recordistas de abusos neste campo. O último 
dos exemplos é o do rapper balear Valtònyc (Josep Miquel Arena), detido em 2012 
pelos crimes de “apologia do terrorismo e do ódio ideológico”, “incitação à violência” e 
“injúrias” ao Rei de Espanha deduzidos das letras das suas músicas.  Aguardando em 
liberdade a sentença do processo, a Audiência Nacional (ainda por cima, a herdeira 
do Tribunal de Ordem Pública criado por Franco...), condenou-o em 2017 a três anos e 
meio de cadeia, confirmados em 20 de fevereiro de 2018, após recurso, pelo Tribunal 
Supremo espanhol. A 23 de maio, Valtònyc, que nada tem a ver com o movimento 
independentista catalão, fugiu, também ele, para a Bélgica. Com ele se repetiram as 
etapas por que passam os exilados catalães: fuga de Espanha, pedido de extradição 
espanhol às autoridades belgas, apresentação à justiça belga, que o deixa em 
liberdade (julho de 2018) a aguardar decisão final39. Este caso, entre muitos outros 
em toda a Europa, motivou a tomada de posição da Amnistia Internacional contra 
essa “manipulação recente do ‘crime de pensamento’ orwelliano [que] permite que 
se possam acusar pessoas por ações que têm uma ligação extremamente ténue com 
um comportamento efetivamente criminoso”40. O caso espanhol é, historicamente 
na Europa, um dos mais gritantemente motiva a preocupação manifestada há já dez 
anos pelo Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos sobre as 
“muito vagas ou demasiado amplas definições de terrorismo usadas por Estados 
quando querem abarcar [nessa definição] atos pacíficos assumidos em defesa de 
direitos laborais, direitos de minorias ou direitos humanos, ou até, de uma forma 
mais geral, usadas com o objetivo de limitar todo o tipo de oposição política”. Por 
mais que o estado internacional de exceção que o 11 de setembro propiciou tenha 
banalizado e inflacionado o conceito de terrorismo – contexto em que vivem os 
espanhóis desde praticamente o início do regime de Franco -, este organismo da ONU 

39 “La justicia belga deja en libertad a Valtonyc mientras decide sobre su extradición”, Público, Madrid, 5.7.2018.

40 Amnesty International, Dangerously disproportionate: The ever-expanding national security state in Europe, Lon-

don: AI, 2017.
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sublinha que “nenhum das convenções sobre antiterrorismo em vigor contém uma 
definição acabada [comprehensive] do termo terrorismo”41.

5. A autodeterminação, um direito humano coletivo

A autodeterminação é um direito humano e democrático fixado no Direito 
Internacional e no acquis das Nações Unidas desde a resolução 545 (VI) (1952), que 
estabelece que “todos os povos têm o direito a dispor de si próprios”. O princípio 
encontra-se reiterado nos dois pactos internacionais de 1966 – o dos Direitos 
Cívicos e Políticos e o dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais. O direito à 
autodeterminação tem as suas raízes na história da reivindicação democrática e, por 
ter sido inicialmente concebido no contexto do Ocidente liberal e colonialista apenas 
para os povos “capazes de autogoverno”, foi consensualizado mais cedo que muitos 
outros direitos democráticos na história, como sejam os direitos sociais ou os de 
não discriminação racial e de género. A autodeterminação pressupõe a definição de 
uma comunidade humana que pretende, em nome de determinados critérios, ter o 
direito de se organizar politicamente por forma a reivindicar formas de soberania 
sobre os seus destinos e, ao contrário do que a retórica liberal dos nossos dias 
invoca, não decorre exclusivamente, nem sequer prioritariamente, do nacionalismo 
enquanto ideologia. A ligeireza histórica com que um certo neoliberalismo que se 
pretende europeísta apresenta o nacionalismo como uma ideologia conservadora, 
tradicionalista, passadista, essencialista/primordialista, omite deliberadamente que o 
nacionalismo nasceu à esquerda, designadamente na Revolução Francesa, enquanto 
patriotismo progressista, antimonárquico, e, uma vez tendo conseguido constituir 
a Nação em Estado (e viceversa), pretendendo operar de forma democratizadora 
(pretendendo ser um equalizador dos direitos de comunidades antes tratadas como 

41  Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Human Rights, Terrorism and Counter-Terro-

rism, Fact Sheet no. 32, Geneva: United Nations Office at Geneva, 2008, p. 40.
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agrupamentos de súbditos do monarca discriminados relativamente aos grupos 
étnicos/políticos/religiosos dominantes). A associação do direito à autodeterminação 
ao nacionalismo, na perceção que assume esta ideologia como sendo aquela que 
determina a generalidade dos processos de autodeterminação, tem feito com que a 
perceção política e cultural deste direito - da sua relevância, das suas motivações, da 
sua legitimidade - tenha variado ao longo da época contemporânea acompanhando 
a emergência e o desenvolvimento do nacionalismo enquanto ideologia e a sua 
manifestação material na história. A sua relação com o Estado é central para ele 
ser percecionado como legítimo ou não - e, na maioria das vezes, tal acontece 
independentemente da natureza do Estado.

O direito à autodeterminação não decorre simplesmente (porque também o faz) do 
direito à resistência à opressão, e, ainda que  inscrever no Direito Internacional o 
direito à autodeterminação dos chamados territórios não autónomos (nos termos 
da Carta das Nações Unidas) afroasiáticos tenha constituído, numa perspetiva 
emancipalista, uma vitória fundamental sobre o colonialismo e o paternalismo 
ocidentocêntrico, o direito à autodeterminação não é evidentemente exclusivo de 
povos submetidos a dominação colonial por parte de Estados de outros continentes. 
Imaginá-lo como aplicável apenas em casos coloniais é uma visão em si mesma 
colonial, porque presume o direito à autodeterminação como uma dimensão de um 
“processo civilizacional” por que deverão passar os povos não ocidentais e de que 
estariam isentos, porque entre eles já concluído, os povos ocidentais - e, em concreto, 
os europeus e, por exemplo, o catalão.

O direito à autodeterminação não é, portanto, um direito compensatório apenas 
reconhecido àquelas comunidades humanas genericamente descritas como 
colonizadas no contexto histórico dos séculos XVIII-XX tido como já concluído e 
que, como já superado, teria entrado praticamente em desuso. Por outro lado, 
a autodeterminação também não é simplesmente um processo relevante e 
adequado apenas àqueles grupos étnicos que a comunidade internacional, pelos 
processos formais que garantem às grandes potências o controlo dos processos de 
decisão, entende estarem submetidos a regimes de opressão (ditaduras, regimes 
supremacistas, ...). Conhecida a tendência comum para perceber a opressão apenas 
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na casa dos outros - pior: para a descrever como um fenómeno típico das sociedades 
não ocidentais ou não completamente ocidentalizadas -, conceber assim o direito 
à autodeterminação é restringi-lo a uma espécie de mundo que, ainda não teria 
chegado ao Fim da História: nas “democracias consagradas”, porque simplesmente 
consagradas, o direito à autodeterminação não faria sentido e resultaria apenas de 
desvarios nacionalistas… Nesta perspetiva neoliberal e neoconservadora, tal seria o 
caso da Catalunha: uma região rica e de bem estar democrático, na qual o passado 
repressivo franquista e a negação da identidade própria estaria superado, quer pela 
autonomia consagrada em 1980, quer pela inevitável espanholização da sociedade 
catalã (séculos de integração política, cem anos de fusão demográfica), e onde apenas 
um certo egoísmo económico e alguma psicose política justificaria o levantamento 
de bandeiras nacionalistas contra a pertença a Espanha. Nesta narrativa, comum a 
praticamente todos os nacionalismos de Estado, a ordem constitucional espanhola, 
ao assegurar a democracia, retiraria aos catalães, como a quaisquer outros cidadãos 
do Reino de Espanha, qualquer direito de autodeterminação coletiva porque esta 
(como Salazar dizia no Portugal pluricontinental) só pode ser exercida pelo conjunto 
do povo espanhol. Exercer um direito de autodeterminação à escala de uma das 
nacionalidades (conceito constitucional de 1978) de Espanha seria romper a ordem 
constitucional, o que, por si só, o inviabilizaria, simplesmente por ilegal. Não deveria 
ser difícil, pelo contrário, perceber que a História demonstra amplamente que, para 
negar o direito dos povos e direitos cívicos tão básicos, é inútil esgrimir a legalidade, já 
que há muito são ilegítimas as formas de legalidade que ofendem direitos universais.

Por último – e como acontece na Catalunha -, discutir processos de reivindicação 
do direito à independência e à constituição de um Estado listando casos absurdos 
de aplicação do direito à autodeterminação (se uma “região” de um Estado 
constituído pode tornar-se independente, porque não o pode, então, uma subregião, 
um município, um bairro?; se a Catalunha pode ser independente, porque não o 
podem ser também as suas partes que não queiram formar parte dela e/ou sair de 
Espanha?) tem a mesma qualidade argumentativa daquela discussão tipicamente 
absurda e reacionária do reconhecimento do casamento para todos nele incluindo 
casamentos entre seres humanos e animais! É representativo desta atitude que a 
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direita espanholista alimente a ameaça puramente retórica da secessão da Tabarnia 
(fusão das províncias de Tarragona e Barcelona, onde o peso político do unionismo é 
superior) relativamente ao conjunto da Catalunha.42

6. A Catalunha e a Espanha vistas de Portugal

Uma última nota, e muito mais breve do que ela deveria ser, sobre a receção/perceção 
do problema catalão em Portugal. Não surpreende que, deste lado da Península, 
Estado e media se mostrem eternamente receosos de que o governo espanhol nos 
veja como alimentando interessadamente a autodeterminação catalã para dela ver 
sair a “divisão” da Espanha. Vivi e trabalhei em Espanha, trabalho o ano todo com 
colegas, amigos e instituições espanholas, e sou testemunha da suspeita das elites 
espanholas face ao que acham ser a “ambiguidade” portuguesa sobre os problemas 
basco e catalão, atrás da qual veem aquilo que os nacionalistas espanhóis sempre 
viram em portugueses, franceses ou britânicos, ou até nos norte-americanos até aos 
anos 60: o sermos todos “anti-espanhóis”... Lamento mas não serve de nada continuar 
a olhar, desde Portugal, para a Catalunha, ou o País Basco, ou a Galiza, usando sempre 
o prisma enviesado do nacionalismo espanhol, por mais que ele se chame PSOE em 
vez de PP, ou El País em vez de El Mundo ou ABC. Engana-se, e desde há muitos anos, 
quem continua a achar que nacionalistas só os há em Barcelona e em Bilbao e não os 
há em Madrid. Na era de Trump, do Brexit e, em geral, reciclagem dos nacionalismos 
ocidentais em europeísmo e ocidentalismo, partilhando exatamente os mesmos 
procedimentos de construção nacional, era bom que se revissem conceitos.

42 “Tabàrnia, el moviment secessionista que Arrimadas i SCC publiciten”, Ara.cat, Barcelona, 26.12.2017.
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Entendamo-nos, uma esquerda que pretende reconciliar novamente a emancipação 
social, a soberania popular e a reconstrução de um Estado democrático avançado.

A reconciliação passa por inverter o rumo que, durante mais de trinta anos, opôs estes 
valores à esquerda realmente existente, considerando-os relíquias de um passado 
que não voltará ou, pior ainda, obstáculos a superar para enfrentar os reptos desta 
modernidade tardia. 

Vivemo-lo todos os dias, às vezes, como aqui e agora em Espanha, dramaticamente. 
Primeiro, toma-se nota com grande alarme do renascimento de velhos e novos 
nacionalismos e da tendência à fragmentação e à rutura territorial em diversos Estados; 
segundo, defende-se veementemente a globalização e o modo específico como se 
concretiza no nosso continente, isto é, a União Europeia entendida sempre como 
irreversível e inevitável, à qual cabe unicamente articular, aligeirar ou democratizar; 
terceiro, propõe-se aprofundar a integração supranacional e a progressiva perda 
de soberania dos Estados na perspectiva de um longínquo momento para onde se 
caminhava, mais ou menos, na direcção de uns Estados Unidos da Europa.

Como se pode perceber, a chave deste argumentário assenta no facto destes três 
pressupostos não se relacionarem entre si. Como é que vamos estranhar que, 
quando de forma planeada se está a desconstruir os Estados europeus realmente 
existentes, renasçam ou se revigorem novos ou velhos nacionalismos? Como não 
entender que quando a democracia como autogoverno da cidadania perde peso e 

Não se trata de um fantasma, é algo mais material, 
mais molecular, mais consistente: a emergência de uma 
esquerda soberanista. 
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influência perante poderes económicos oligárquicos, ou não democráticos como 
as instituições europeias, renasçam reivindicações de soberania, de identidade e de 
protecção? Como não compreender o afastamento perante instituições e partidos 
políticos tradicionais quando se foram rompendo as regras de um pacto implícito 
que unia capitalismo regulado e democracia política e direitos sociais?

Alguns de nós falam de que a Europa vive um “momento Polanyi”. Mais de três 
décadas de hegemonia de políticas neoliberais foram enfraquecendo o poder dos 
trabalhadores na sociedade, limitando direitos sociais fundamentais e reduzindo 
substancialmente o Estado social. Pode-se dizer que a mais integração europeia 
corresponde menos democracia real e menos direitos efetivos para as maiorias 
sociais. O “mercado autorregulado” tem avançado muito e, como nos ensinou o velho 
socialista austríaco, as sociedades estão a reagir e fazem-no com os “materiais” 
disponíveis e desde pressupostos políticos muitas vezes antagónicos. Em todo o 
lado, com reivindicações de soberania num sentido preciso: direito a decidir o modelo 
social, o modelo político, o modelo territorial; as populações não são nada, não têm 
poder, vêem como as suas condições de vida e de trabalho pioram e como o horizonte 
de “sentido” se bloqueia e fecha.

A reacção da sociedade, numa ou outra direção, não é algo pré-moderno ou um 
atavismo de um passado que se recusa a desaparecer. É a consequência de uma 
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modernização capitalista num momento de crise da globalização neoliberal 
realmente existente. As populações reclamam em todo o lado o mesmo: soberania, 
Estado, ordem, proteção, segurança, futuro. Como a história mostrou na anterior 
globalização e nas diversas crises do capitalismo, a reação da sociedade produz-se 
no marco de correlações de forças predeterminadas e podem ir para a direita, a 
direita extrema ou para a esquerda nas suas diferentes variantes. Não é assunto 
para aprofundar demasiado neste prólogo; basta dizer que a encruzilhada em que 
nos encontramos pode ser definida nos seguintes termos: a crise de um capitalismo 
sem alternativa. 

O livro de Carlo Formenti* entra de frente nesta problemática que acabo de esboçar. 
Carlo, é bom sublinhá-lo, é um sociólogo competente, foi ativista sindical durante 
muito tempo e expoente máximo da chamada cultura obreirista italiana. Nos últimos 
anos dedicou-se com paixão e rigor a uma crítica dos supostos teóricos e políticos 
que têm vindo a formar o imaginário de uma parte considerável da esquerda social 
italiana. Formenti é um especialista das novas tecnologias e das suas relações com 
a produção, a economia e a estrutura social. Poder-se-ia dizer que tem vindo a 
elaborar uma crítica do “uso capitalista” das modernas tecnologias da informação e 
da comunicação.

O choque tem sido duro. O debate com o obreirismo dominante continua aberto 
e Formenti tem tido que aguentar críticas pouco elegantes e desqualificações 
grosseiras. A polémica é tão antiga como a história do marxismo entre aqueles que 
colocam a tónica no desenvolvimento impetuoso das forças produtivas e como estas 
mudam as relações sociais, e aqueles outros que a colocam na materialidade da luta 
de classes, na subjetividade organizada como algo não alheio, mas parte substancial 
das próprias forças produtivas. Não é por coincidência que o livro de Formenti acaba 
com um anexo dedicado à ontologia do ser social de Lukács.

Um prólogo nunca deveria resumir um livro e, muito menos, servir de instrumento 
para o discutir com o autor. Não o farei, indicarei apenas alguns nós que o tornam 
especialmente relevante para o nosso presente, sempre com o ânimo de convidar 
a uma leitura crítica. O título, A variante populista, tem muito de provocação. Os 
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que como nós empregam o termo populista ou populismo de esquerda fazem-no 
conscientemente. Usar a provocação como um murro em cima da mesa para revelar 
uma realidade que se quer negar com a desqualificação de populista. Formenti 
dí-lo claramente: o populismo é a forma da luta de classes hoje, aqui e agora. Dita a 
provocação e carregada de sentido, começamos a discutir a sério os problemas da 
nossa sociedade desde o ponto de vista das classes trabalhadoras.

Carlo Formenti faz uma análise muito séria deste capitalismo financeirizado que, 
ao que parece, não tem alternativa. Submete a uma crítica profunda as análises 
dominantes do que poderíamos apelidar de esquerda “globalista” a partir de uma 
avaliação sensata da real correlação de forças existente, fazendo um enorme esforço 
por entender as transformações que se produziram nas classes trabalhadoras, no 
velho e novo proletariado. Fá-lo contundentemente, sabendo do que fala e a partir 
de um ponto de vista anticapitalista e com aspiração socialista.

Inevitavelmente, falar de populismo significa polemizar com Ernesto Laclau e 
Chantal Mouffe. Formenti fá-lo com respeito mas com radicalidade, tentando ir para 
além dos mencionados autores a partir de uma estratégia nacional-popular que tem 
no centro Antonio Gramsci. Dos nós a que me referi anteriormente, quero analisar 
um que me parece fundamental. Refiro-me à contraposição entre uma economia 
social e moral baseada nos fluxos oposta a uma economia baseada no território. Esta 
contraposição parece-me decisiva. O que poderíamos apelidar de territorialidade do 
poder, entendida como uma apropriação coletiva de um espaço que procura a inserção 
harmoniosa num meio de que somos parte e, a partir daí, construir um modo de vida 
capaz de integrar novas tecnologias, qualificação e emancipação da força de trabalho 
e das formas de organização social que promovam a solidariedade, o altruísmo e 
o bem-estar das pessoas. Para Formenti, o “atraso” pode ser um progresso. Muitos 
de nós estão a refletir com ele sobre a necessidade de um novo “meridionalismo” 
que converta o nosso Sul desqualificado, denegrido e dependente numa alternativa 
possível que nos reencontre com o Norte numa mudança de civilização, de modos de 
vida, a partir de uma lógica socialista e fraterna.

- *Prólogo do livro “A variante populista: A luta de classes no neoliberalismo”, de Carlos 
Formenti
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Neste ensaio recordaremos alguns dos contributos de Karl Marx e Friedrich Engels 
para esta polémica. De forma genérica, podemos afirmar que: sem nunca deixarem 
de subordinar a questão nacional (emancipação das nações) à questão social 
(emancipação da classe trabalhadora), o pensamento dos fundadores do socialismo 
moderno evoluiu a respeito do estatuto que a luta pela emancipação nacional ocupa 
no movimento geral da classe trabalhadora.

A questão nacional no Manifesto do Partido Comunista

O Manifesto do Partido Comunista1 foi escrito por Marx e Engels para a Liga 
dos Comunistas, uma organização revolucionária, clandestina e internacional. 
Anteriormente chamada Liga dos Justos, esta organização teve origem em artesãos 
alemães emigrados/exilados e era inicialmente inspirada na Conspiração dos Iguais 
de 17962. A mudança de nome para Liga Comunista visava uma mudança doutrinária 
do comunismo utópico para o comunismo moderno, isto é, sustentado na concepção 
materialista da história. Assim, Marx e Engels elaboraram um manifesto que tinha 

1 K. Marx & F. Engels, Manifesto do Partido Comunista (Lisboa: Editorial Avante!, 1997), recuperado em https://www.

marxists.org/portugues/marx/1848/ManifestoDoPartidoComunista/. Salvo informação em contrário, as citações do 

Manifesto serão desta edição.

2 A Conspiração dos Iguais é precursora do comunismo revolucionário moderno. Esta organização liderada pelo jor-

nalista e revolucionário francês Gracchus Babeuf (1760-1797) foi responsável por uma tentativa de golpe igualitário 

que foi desmantelado. Muitos dos seus membros foram deportados e outros foram condenados à morte, nomeada-

mente o próprio Babeuf.

A relação entre a luta pelo socialismo e a questão 
nacional é um debate recorrente. 

https://www.marxists.org/portugues/marx/1848/ManifestoDoPartidoComunista/
https://www.marxists.org/portugues/marx/1848/ManifestoDoPartidoComunista/
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por base (e expunha) uma análise científica da história e da sua transformação. Neste 
processo, o mote original (comunista cristão/utópico) “todos os homens são iguais” 
foi substituído pelo “trabalhadores de todos os países uní-vos”.

O Manifesto foi publicado no final de fevereiro de 1848, ao mesmo tempo que se 
iniciavam uma série de revoluções que ficaram conhecidas como Primavera dos 
Povos. Tal como seria de esperar, a existência e a importância das nações no quadro 
geral da luta de classes não é de modo algum ignorada neste documento. Nele, Marx 
e Engels afirmam que, sob o comando da burguesia, a aglomeração da população, a 
centralização da propriedade e a concentração dos meios de produção geraram uma 
centralização política. Assim, “[p]rovíncias independentes, quase somente aliadas, com 
interesses, leis, governos e direitos alfandegários diversos, foram comprimidas numa nação, 

num governo, numa lei, num interesse nacional de classe, numa linha aduaneira”. Desse 
movimento de formação das nações modernas resultam, evidentemente, reflexos na 
forma como se desenvolvem as lutas de classes. Por essa razão, o Manifesto afirma 
que o fruto imediato mais importante das lutas dos trabalhadores contra as classes 
dominantes é a expansão da unidade da classe trabalhadora à escala nacional, pelo 
contacto entre lutas locais, graças ao desenvolvimento dos meios de comunicação. 
Tendo bastado este contacto “para centralizar as numerosas lutas locais, todas do 
mesmo caráter, numa luta nacional entre classes”3.

Quer isto dizer que os proletários, afinal, têm pátria, ao contrário do que parece dizer 
o Manifesto? Vejamos. “Os trabalhadores não têm pátria. Não se lhes pode tirar o que 
não têm” foi a resposta categórica do Manifesto à acusação de que os comunistas 
querem abolir os países e as nacionalidades. A frase “não se lhes pode tirar o que 
3  Neste caso, optei por traduzir diretamente esta frase da versão em inglês: “It was just this contact that was needed 

to centralise the numerous local struggles, all of the same character, into one national struggle between classes” - K. 

Marx & F. Engels, Manifesto of the Communist Party (Marx/Engels Internet Archive, marxists.org, 1987/2000), recu-

perado emhttps://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/index.htm.

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/index.htm
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eles não têm” é, na verdade, simétrica às respostas que o Manifesto dá às acusações 
sobre, por exemplo, os comunistas quererem o fim da família ou o fim da propriedade 
pessoal oriunda do trabalho próprio.

No Manifesto, Marx e Engels caracterizam a classe trabalhadora com este 
despojamento radical: na revolução comunista “os proletários nada têm a perder a 
não ser as suas cadeias. Têm um mundo a ganhar”. Sem o fim da ordem burguesa, 
a classe trabalhadora está privada de relações familiares livres (“Censurais-nos por 
querermos suprimir a exploração das crianças pelos pais? Confessamos este crime”). 
Sem o fim da propriedade burguesa (“na vossa sociedade existente, a propriedade 
privada está suprimida para nove décimos dos seus membros; ela existe precisamente 
pelo facto de não existir para nove décimos”) a classe trabalhadora está privada do 
acesso direto à produção social e ao controlo coletivo sobre os meios de produção 
(“O comunismo não tira a ninguém o poder de se apropriar de produtos sociais; tira 
apenas o poder de, por esta apropriação, subjugar a si trabalho alheio”).

O mesmo tipo de argumento é aplicado por Marx e Engels às nações. Sem o fim 
do poder político e económico da burguesia, a classe trabalhadora está privada da 
administração democrática dos próprios países e está impedida de viver num mundo 
de relações internacionais sem dominação de umas nações pelas outras (“Com a 
oposição das classes no interior das nações cai a posição hostil das nações entre si”).

A chave para a compreensão do alcance daquele famoso despojamento de pátria 
está logo nas frases que se lhe seguem: “Na medida em que o proletariado tem 
primeiro de conquistar para si a dominação política, de se elevar a classe dirigente da 
nação, de se constituir a si próprio como nação, ele próprio é ainda nacional, mas de 
modo nenhum no sentido da burguesia”.

O que significa, então, o proletariado ser “ainda nacional” mas não no “sentido 
burguês”? Parte da resposta encontra-se no próprio Manifesto: “Pela forma, embora 
não pelo conteúdo, a luta do proletariado contra a burguesia começa por ser uma luta 
nacional. O proletariado de cada um dos países tem naturalmente de começar por 
resolver os problemas com a sua própria burguesia”; ideia a que devemos juntar “nas 
diversas lutas nacionais dos proletários [os comunistas] acentuam e fazem valer os 
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interesses comuns, independentes da nacionalidade, do proletariado todo”. As lutas 
travam-se, primeiramente, numa arena nacional, mas o seu conteúdo é expressão 
não só dos interesses imediatos da classe trabalhadora de um determinado país 
como também dos interesses gerais (internacionais) da classe trabalhadora.

Se é fácil compreender a aplicação desta tese às nações modernas já politicamente 
estabelecidas sob a forma de Estados, a questão das nações oprimidas e repartidas 
não aparece de forma evidente. No Manifesto, há apenas uma luta de libertação 
nacional que é referida de forma explícita: “Entre 
os polacos os comunistas apoiam o partido 
que faz de uma revolução agrária condição da 
libertação nacional, aquele mesmo partido que 
deu vida à insurreição de Cracóvia de 1846”. Como 
veremos, a questão polaca é muito importante 
para a classe trabalhadora europeia. Porém, há 
outra luta de emancipação nacional importante 
que não aparece explícita, mas que é óbvia para 
os leitores contemporâneos do Manifesto, a 
própria unificação alemã. Só por interpretação no 
seu contexto histórico chegamos a compreender 
que a revolução na Alemanha também encerra 
um objetivo de unificação nacional numa só 
democracia. Esse objetivo aparece de forma 
cristalina noutro texto também de Marx e Engels 
e que é contemporâneo do Manifesto. Nas 
“Demandas do partido comunista na Alemanha”, sob o mote “Proletários de todos 
os países uní-vos”, surge logo como ponto 1: “Todo território da Alemanha deverá ser 
declarado como uma república única e indivisível”4.

4  K. Marx & F. Engels, 31 march 1848, “Demands of the Communist Party in Germany”, in K. Marx, Karl Marx’s Political 

Writings vol 1: The Revolutions of 1848, ed. D. Ferncach (London & New York: Verso, 2010), pp. 109-111, p. 109. Tradução 

minha.
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Este reconhecimento das lutas de libertação nacional como base para a construção 
de democracias vem, inicialmente, atrelado à ideia de que a classe operária dos 
países economicamente mais avançados é que iria, com a sua revolução, libertar as 
nações oprimidas. E é no quadro dessa ideia inicial que se revela muito limitada a 
perspetiva de que o fim do capitalismo será o fim da opressão de umas nações sobre 
as outras. Embora essa ideia apresentada no Manifesto não derrogue a necessidade 
das lutas de libertação nacional, Marx irá superá-la - como adiante veremos - quando 
chega à compreensão de que podem ser os processos emancipatórios das nações 

oprimidas (periféricas) a condição necessária para 
as revoluções nos países centrais do capitalismo.

A questão polaca

A primeira referência de Marx à questão polaca 
surge em novembro de 1847. Quer isto dizer que 
é ainda anterior à publicação do Manifesto, que 
data do ano seguinte. O contexto desta referência 
à questão nacional foi o discurso de Marx, em 
Londres, por ocasião do aniversário da insurreição 
polaca de 1830. A insurreição de Varsóvia de 
novembro de 1830 foi liderada por nobres e 
intelectuais da região polaca ocupada pela Rússia, 
uma revolta que acabaria por ser esmagada no 
ano seguinte, fevereiro de 1831, pelo exército do 
Czar.

Sete anos após a insurreição de Varsóvia, os Fraternal Democrats ingleses5 organizavam 
em Londres essa comemoração em que Marx participou enquanto representante 
da Associação Democrática de Bruxelas, da qual era vice-presidente6. A razão da 
5  Os Fraternal Democrats tinham a funções de departamento internacional dos Cartistas (movimento político da 

classe trabalhadora inglesa), incumbindo-lhes igualmente organizar campanhas de solidariedade com as nações 

oprimidas da Europa.

6  Recordemos que nesta época Marx ainda não residia em Londres, estava a residir em Bruxelas depois de ter sido 

forçado a abandonar Paris.
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presença de Marx em Londres era, na verdade, o segundo congresso (clandestino) da 
Liga dos Comunistas.

Marx inicia o seu discurso distinguindo a fraternidade internacional burguesa 
da fraternidade internacional das classes trabalhadoras. Diz Marx, “A unificação e 
fraternidade das nações é uma frase que hoje está nos lábios de todos os partidos, 
especialmente aquela [fraternidade] dos livre-
cambistas burgueses”. Ironiza que “[u]m certo tipo 
de fraternidade existe entre as classes burguesas 
de todas as nações”. E, completando a ironia, 
explica tratar-se da “irmandade dos opressores 
contra os oprimidos, dos exploradores contra 
os explorados”, ou seja, “[a]ssim como, apesar 
da competição e dos conflitos existentes entre 
os membros da burguesia, a classe burguesa de 
um país está unida por laços fraternais contra 
o proletariado daquele país, assim também os 
burgueses de todos os países, apesar de seus 
conflitos e concorrência no mercado mundial, 
estão unidos por laços fraternais contra o 
proletariado de todos os países”7.

Para que exista não esta fraternidade burguesa, 
mas uma verdadeira unidade dos povos é necessária uma revolução social: “Para 
que os povos se possam verdadeiramente unir, eles precisam de ter interesses 
comuns. E para que os seus interesses possam tornar-se comuns, as relações de 
propriedade existentes devem ser eliminadas, pois essas relações de propriedade 
envolvem a exploração de umas nações por outras”. Portanto, à semelhança do que 
dirá no Manifesto, neste seu discurso de 1847 Marx afirma: “a vitória do proletariado 
sobre a burguesia também significa a emancipação de todas as nações oprimidas”. 
Esta análise acaba por afunilar numa conclusão que mais tarde será ultrapassada: 

7  K. Marx, “Speech by Karl Marx/Speeches on Poland (29 February 1847)” in K. Marx, Karl Marx’s Political Writings vol 

1: The Revolutions of 1848, op. cit, pp. 99-100.  Tradução minha.

OS PROLETÁRIOS NÃO TÊM PÁTRIA?



acontradicao.pt

77

“De todos os países, a Inglaterra é aquele em que a contradição entre o proletariado 
e a burguesia está mais desenvolvida. A vitória dos proletários ingleses sobre a 
burguesia inglesa é, portanto, decisiva para a vitória de todos os oprimidos sobre 
seus opressores. Portanto, a Polónia deve ser libertada não na Polónia, mas na 
Inglaterra”. A libertação das nações oprimidas era vista à época, por Marx (e Engels), 
como estando dependente da vitória do proletariado inglês. Apesar desta visão 

ainda limitada sobre a marcha contraditória do 
processo histórico, é de sublinhar o acerto do 
apelo aos seus anfitriões: “vocês, cartistas, não 
devem simplesmente expressar desejos piedosos 
pela libertação das nações. Derrotem os vossos 
próprios inimigos internos e então serão capazes 
de se orgulhar de terem derrotado toda a velha 
sociedade”8.

Na mesma ocasião, Engels afirma que “deve 
ser uma preocupação de todos os alemães, em 
particular dos democratas alemães como nós, 
remover esta nódoa [a ocupação da Polónia] 
da nossa nação”, “Uma nação não pode ser livre 
e ao mesmo tempo oprimir outras nações”. 
Concluindo Engels que os trabalhadores “devem 
opor à fraternidade burguesa de todas as nações 

a fraternidade dos trabalhadores de todas as nações”9.

A 22 fevereiro do ano seguinte, 1848, Marx discursou em Bruxelas a propósito do 
segundo aniversário de outra insurreição polaca: a revolução polaca de 1846, ou 
revolução de Cracóvia. Marx chama a atenção para que a causa da democracia 
na Polónia não se identificar necessariamente com o comunismo: “O comunismo 
nega a necessidade da existência de classes: quer livrar-se de todas as classes e de 

8  Idem, ibidem.

9  F. Engels, “Speech by Friedrich Engels/Speeches on Poland (29 February 1847)” in K. Marx, Karl Marx’s Political Wri-

tings vol 1: The Revolutions of 1848, op. cit, pp. 100-1.  Tradução minha.
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todas as distinções de classe. Mas os revolucionários de Cracóvia queriam apenas 
livrar-se das distinções políticas entre as classes; eles queriam dar a todas as 
classes direitos iguais”10. Ainda assim, esta mudança envolvia uma transformação 
social de monta, de caráter antifeudal: “os homens que lideravam o movimento 
revolucionário em Cracóvia estavam absolutamente convencidos de que somente 
uma Polónia democrática poderia ser livre, e que nunca poderia haver uma Polónia 
democrática sem a abolição dos direitos feudais, nem sem um movimento agrário 
que transformasse os camponeses de proprietários de terras forçados a pagar 
tributos” à nova condição de “proprietários de terras livres e modernos”11.

O entusiasmo com a celebração da revolução de Cracóvia (1846) é, assim, maior do 
que as referências à insurreição de Varsóvia (1830): “A revolução de Cracóvia deu a 
toda a Europa um magnífico exemplo ao identificar a causa da nacionalidade com 
a causa da democracia e a libertação da classe oprimida”12. Pela mesma ocasião, 
Engels vai mais longe na distinção. Afirma que “a rebelião de 1830 não foi nem uma 
revolução nacional (excluía três quartos da Polónia) nem uma revolução social ou 
política; ela não fez nada para mudar a situação do povo dentro do país; ela era 
uma revolução conservadora”. Apesar desse caráter da revolta de Varsóvia, Engels 
refere uma excepção no movimento insurrecional: Joachim Lelewell13, o historiador 
e revolucionário que lutou para “fazer da causa nacional uma causa da liberdade, 
que identificou o interesse de todos os povos com o interesse do povo polaco, 
chamando às armas todos os que pertenciam à antiga Polónia [agora repartida], 
fazendo portanto da guerra de independência da Polónia uma guerra europeia, pela 

10  K. Marx, “Speech by Karl Marx/Speeches on Poland (22 February 1848)” in K. Marx, Karl Marx’s Political Writings vol 

1: The Revolutions of 1848, op. cit, pp. 102-5, p. 103.  Tradução minha.

11  Idem, ibidem, p. 104.  Tradução minha.

12  Idem, ibidem.

13  Este Lelewel tinha-se tornado líder da ala democrática dos refugiados polacos e vivia em Bruxelas, onde era tam-

bém membro da Associação Democrática.
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emancipação dos judeus e dos camponeses, dando a estes últimos a propriedade da 
terra, reconstruindo a Polónia com base na democracia e da igualdade”14.

Ao contrário da revolução de Varsóvia, que implicava apenas os territórios polacos 
ocupados pelo Império Russo, a revolução de Cracóvia “atacou as três potências” - 
Rússia, Áustria e Prússia - “de uma vez; proclamou a liberdade dos camponeses, a 
reforma agrária, a emancipação dos judeus - tudo isto sem um momento de ansiedade 
sobre se isto podia ir contra este ou aquele interesse aristocrático”. Afirmava Engels 
que a revolução de Cracóvia não queria restabelecer a Polónia do passado, “não era 
reacionária, nem conservadora”, “era até mais hostil à própria Polónia [do passado] do 
que aos seus opressores estrangeiros; hostil à Polónia do passado, bárbara, feudal, 
aristocrática, fundada na escravatura da maioria do povo”15.

A revolução de Cracóvia, pelo seu conteúdo social, reforçou a sua importância para 
a luta dos movimentos democráticos e socialistas da Europa: “Até 1846 tivemos 
um crime para vingar; doravante temos aliados para apoiar, e vamos fazer isso. 
(...) A primeira condição para a libertação tanto da Alemanha como da Polónia é a 
derrubada do atual estado político na Alemanha, a queda da Prússia e da Áustria, e o 
retorno da Rússia para além do [rio] Dniester e do [rio] Dvina”16.

Em 1848, num artigo da Nova Gazeta Renana acerca do “Debate sobre a Polónia 
na Assembleia de Frankfurt”, Engels dirá: “Qual tem sido a base imediata do poder 
de reação na Europa desde 1815, em parte, de fato, desde a Revolução Francesa? 
É a Santa Aliança entre a Rússia, a Prússia e a Áustria. E o que mantém esta Santa 
Aliança unida? A divisão da Polónia, que é vantajosa para os três aliados”. E é nesse 
mesmo artigo que explica que a divisão da Polónia resultou da aliança da aristocracia 
polaca com as três potências que repartiram o país entre si - isto é, para se manter 
como classe dominante, a aristocracia polaca aliou-se com as potências estrangeiras 
e consentiu na rapina da Polónia. Por esta razão, a reunificação e independência 

14  F. Engels, “Speech by Friedrich Engels/Speeches on Poland (22 February 1848)” in K. Marx, Karl Marx’s Political 

Writings vol 1: The Revolutions of 1848, op. cit, pp. 105-8, p. 107.  Tradução minha.

15  Idem, Ibidem, p. 107.  Tradução minha.

16  Idem, Ibidem, p. 108. Tradução minha.
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da Polónia era simultaneamente um conflito internacional, contra o domínio de 
potências estrangeiras, e um conflito interno, entre as classes da própria Polónia. É 
assim que, neste texto, Engels justifica o conteúdo social da revolução de Cracóvia 
- daí que “a luta pela independência polaca te[nha] sido, simultaneamente, a luta 
entre a democracia agrária - único tipo de democracia possível na Europa do Leste - e 
o absolutismo patriarcal-feudal”17.

Em 1863, Marx abordará uma vez mais a questão polaca. Desta vez escrevendo a 
Proclamação sobre a Polónia em nome da Associação Educacional dos Trabalhadores 
Alemães em Londres. Esta associação tinha sido a fachada legal, organização de 
frente, da secreta Liga do Comunistas. Após um longo afastamento, posto que a 
Liga dos Comunistas tinha acabado em 1851, houve uma reaproximação, no final 
dos anos 1850, entre Marx e a Associação Educacional dos Trabalhadores Alemães. 
Este documento visa não só uma tomada de posição, mas também organizar uma 
coleta de dinheiro entre os trabalhadores alemães da Inglaterra, Alemanha, Suíça 
e Estados Unidos para apoiar a luta pela independência da Polónia, como forma de 
modesto apoio material e grande apoio moral. Uma vez mais, a independência da 
Polónia surge não como apenas uma solidariedade internacional com a emancipação 
nacional, mas como uma questão estratégica para o movimento dos trabalhadores 
e, em particular, dos próprios trabalhadores alemães: “A questão polaca e a 
questão alemã são idênticas. Sem uma Polónia independente não pode existir uma 
Alemanha independente e unida, nem a Alemanha se pode emancipar do domínio 
russo, que começou com a primeira divisão da Polónia”18. Esta é uma mensagem 

17  F. Engels, “The Debates on Poland in the Frankfurt Assembly” in K. Marx, Karl Marx’s Political Writings vol 1: The 

Revolutions of 1848, op. cit, pp. 151-6, pp. 152-3.  Tradução minha.

18  K. Marx, “Proclamation on Poland by the German Workers Educational Association in London” in K. Marx, Karl 

Marx’s Political Writings vol 2: Surveys From Exile, ed. D. Ferncach (London & New York: Verso, 2010),  pp. 354-6, p. 

354.  Tradução minha.
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de antichauvinismo prussiano, de apelo aos interesses internacionais da classe 
trabalhadora, e de denúncia da traição da burguesia liberal alemã: “Nesta hora fatal 
a classe trabalhadora alemã deve ao povo polaco, aos outros países e à sua própria 
honra proferir o protesto mais alto possível contra a traição alemã à Polónia, o que 
é também uma traição alemã à Europa. Deve inscrever a reunificação da Polónia com 
letras flamejantes nas suas bandeiras, agora que o liberalismo burguês apagou esta 
divisa gloriosa das suas próprias [bandeiras]”. Marx convoca o exemplo do papel que a 
classe trabalhadora inglesa teve quando impediu a intervenção da Inglaterra a favor 
dos Estados escravistas do Sul na Guerra Civil norte-americana: “A classe trabalhadora 
inglesa granjeou honras históricas eternas por suas entusiastas concentrações de 
massas realizadas para esmagar as repetidas tentativas das classes dominantes de 
intervir do lado dos detentores de escravos americanos, embora a continuação da 
Guerra Civil Americana tenha infligido os mais terríveis sofrimentos e privações a 
um milhão de trabalhadores ingleses”19. Sublinhe-se, a Guerra Civil Americana impôs 
sofrimentos e privações a um milhão de trabalhadores ingleses, mas a posição 
destes não foi o seu interesse nacional particular, foi a solidariedade internacional 
da classe trabalhadora contra a escravatura. O que pesou mais foram os interesses 
gerais e internacionais da classe trabalhadora.

Mais tarde, em 1866, Engels dedica uma série de artigos à relação da questão polaca 
com a causa da classe trabalhadora. Neles volta a sublinhar que “as fronteiras 
dos vários Estados da Europa foram elaboradas”, em 1815, “apenas para atender à 
conveniência diplomática e, especialmente, para atender à conveniência da então 
potência continental mais forte, a Rússia”. Polónia, Alemanha e Itália estavam divididas, 
repartidas entre impérios e principados, “para não falar das muitas nacionalidades 
menores que habitavam o sudeste da Europa, e das quais poucas pessoas à época 
sabiam de alguma coisa”. Assim, “o primeiro passo em todos os movimentos 
políticos” da Alemanha, Polónia e Itália “foi tentar restaurar a unidade nacional sem 
a qual a vida nacional não passava de uma sombra”. Para estas nações europeias 
oprimidas, Alemanha, Polónia, Itália e (após a sua revolução de 1848-49) Hungria, 
Engels reconhece o direito à unidade nacional e à autodeterminação nacional: “Não 

19  Idem, ibidem, p. 355.  Tradução minha.
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poderia, de facto, haver duas opiniões quanto ao direito de cada uma das grandes 
subdivisões nacionais da Europa de dispor de si própria, independentemente dos 
seus vizinhos, em todos os assuntos internos, desde que não usurpasse a liberdade 
de outros. Este direito era, de facto, uma das condições fundamentais da liberdade 
interna de todos”20.

Engels afirma que a política externa das classes trabalhadoras se pode resumir 
em poucas palavras: “restauração da Polónia”. Cartistas ingleses desde o princípio, 
trabalhadores franceses muito antes de 1848, órgãos da classe operária alemã 
em 1848 e 1849, todos eles assumiram esta bandeira política. Na mesma linha, a 
Associação Internacional dos Trabalhadores (conhecida como Primeira Internacional, 
1864-1876) formulou claramente o eixo da sua política externa: “Resistência a invasões 
russas na Europa - Restauração da Polónia”. E, como seria de esperar, este “programa 
da política externa dos trabalhadores da Europa Ocidental e Central encontrou um 
consentimento unânime entre a classe a quem foi dirigido”. A exceção a essa quase 
unanimidade da “política externa dos trabalhadores unidos da Europa” era um grupo 
de proudhonianos franceses, que também militavam na Primeira Internacional. Os  
proudhonianos defendiam teses pan-eslavistas, a ideia de uma federação democrática 
das nações eslavas, ideia que implicava uma aproximação aos interesses russos e 
uma negação da emancipação própria, independente, da Polónia. Apenas por serem 
um grupo do campo da classe trabalhadora, Engels decide debater as suas teses21.

De acordo com Engels, a Rússia era, então, o principal obstáculo à restauração da 
nação polaca. Deixava, assim, fora do banco dos réus a Áustria e a Prússia. A Áustria 
era historicamente uma aliada natural da Polónia. O crescente fortalecimento da 
Rússia era uma razão acrescida para que fosse do interesse da Áustria a existência de 
uma Polónia independente. Porquê? É que, pela sua posição geográfica, ao guardar 
as suas próprias fronteiras, a Polónia defendia a Áustria de um potencial avanço 
russo. Porém, assinala o “general”, a Áustria sentiu-se persuadida, por circunstâncias 

20  F. Engels, “What have the working classes to do with Poland?/On Poland and Russia” in K. Marx, Karl Marx’s Political 

Writings vol 3: The First International and After, ed. D. Ferncach (London & New York: Verso, 2010),  pp. 377-388, p. 

381.  Tradução minha.

21 Idem, ibidem, pp. 378-80.  Tradução minha.
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externas, a participar na divisão da Polónia. Argumenta que com ela ou sem ela, a 
Prússia e a Rússia já estavam decididas a repartir o território polaco. Acrescendo 
que, embora a Áustria tenha mostrado “com bastante frequência que oprimir uma 
nação mais fraca é um trabalho agradável para seus governantes”, a Áustria esteve 
disponível em 1831, em 1863, e aquando da Guerra da Crimeia para abdicar dos 
territórios polacos do seu império a favor de uma restauração da Polónia. Isto caso 
a Inglaterra e a França a apoiassem contra a Rússia. Ou seja, não se tratava de uma 
solidariedade austríaca, apenas o “instinto de autopreservação” da Áustria “era mais 
forte do que o desejo de um novo território ou os hábitos de governo”22.

A parte da Prússia na divisão da Polónia “é insignificante demais”. Engels ironiza que, 
com as três divisões da Polónia, a Prússia foi aliviada pela sua “amiga” Rússia em nove 
décimos da sua participação da ocupação dos territórios polacos. Essa insignificância 
em território, porém, a nível externo, atrelava a Prússia a uma vassalagem à Rússia 
e, a nível interno, era um catalisador da repressão estatal. O “movimento liberal da 
classe média” foi ludibriado e, pelo “medo de arriscar a perda de alguns quilómetros 
quadrados de terra na fronteira oriental, permitiu que o governo colocasse toda a 
lei de lado em relação aos polacos”. Essas “violações da lei”, “infrações da liberdade 
individual, do direito de reunião, da liberdade de imprensa” ensaiadas nos domínios 
polacos foram depois generalizados a toda a Prússia. A repressão de uma nação 
oprimida reforça o poder das classes dominantes da nação opressora e treina 
as armas para a repressão do próprio povo. Aos olhos de Engels, a Prússia saiu 
ilibada da questão polaca não tanto pelas ações do seu governo repressor, mas 
pelos interesses conscientes da sua classe trabalhadora alemã: “os trabalhadores, 
não apenas da Prússia, mas de toda a Alemanha, têm um interesse maior do que 
os de qualquer outro país na restauração da Polónia, e demonstraram em todo 
movimento revolucionário que sabem disso”, a “Restauração da Polónia, para eles, é 
a emancipação de seu próprio país da vassalagem russa. E isso, pensamos, também 
coloca a Prússia fora dos tribunais”23.

22  Idem, ibidem, p. 380.  Tradução minha.

23  Idem, ibidem.
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Esta análise e proposta de política internacional da classe trabalhadora (da Europa 
Ocidental e Central) feita por Engels continua, assim, em 1866, a olhar para a Rússia 
como um todo. Porém, abre já uma hipótese de interesses sociais (conscientes) 
contraditórios no gigante euroasiático: “Assim que as classes trabalhadoras da Rússia 
(se é que existe tal coisa naquele país, no sentido em que é compreendido na Europa 
Ocidental) formarem um programa político, e esse programa contiver a libertação da 
Polónia - então, mas não até então, a Rússia enquanto nação também estará fora do 
banco dos réus e o governo do Czar permanecerá sozinho sob acusação”24.

O reconhecimento, pelos democratas e trabalhadores europeus, do “direito das 
grandes subdivisões nacionais europeias à independência política”, segundo Engels, 
“era nada mais do que reconhecer nos outros corpos nacionais de indubitável 
vitalidade o mesmo direito à existência nacional individual que os trabalhadores 
de cada país separado reivindicavam para si mesmos”. Porém, como vimos, este 
reconhecimento era limitado, inicialmente, à Polónia, Alemanha e Itália, sendo mais 
tarde estendido à Hungria25. Para as demais nacionalidades, Engels chegou a usar 
um conceito enganador de “povos sem história”. No entanto, só o facto de o próprio 
Engels reconhecer que, pela sua revolução de 1848-49, a Hungria conquistou o título 
de “nação histórica oprimida” já abre a porta à compreensão de desenvolvimentos 
futuros. Outras nacionalidades cuja história e fronteiras potenciais eram obscuras em 
meados do século XIX vieram, em diferentes momentos, a revelar a sua vitalidade 
nacional e o seu papel crucial na luta de classes.

O contexto histórico ilumina esta prioridade dada às quatro grandes nações 
oprimidas. A Itália inicia o seu Risorgimento em 1861, com a criação do Reino de Itália, 
e só estabelece a sua capital em Roma em 1871. A Alemanha só será unificada em 
1871, após a Guerra Franco-Prussiana, quando todos os estados alemães, exceto a 
Áustria, reconhecem o rei da Prússia Guilherme I como Imperador da Alemanha. Já 
a Hungria e a Polónia só vão reconquistar uma existência nacional independente na 
sequência da I Guerra Mundial (1914-18).

24   Idem, ibidem, p. 381.  Tradução minha.

25   Idem, ibidem, p. 382.  Tradução minha.
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Dito isto, outra pergunta se impõe: de que Polónia falava Engels? A Polónia de que 
falava seria a herdeira histórica da República das Duas Nações, criada em 1569, 
pela assinatura da União de Lublin. Esse Estado, formalmente Coroa do Reino da 
Polónia e do Grão-Ducado da Lituânia, unificava num formato “semi-confederal” as 
comunidades políticas que já desde 1386 eram governadas pelo mesmo monarca, 
através de uma união pessoal. Os território da histórica “República da Polónia”, como 
Engels lhe chama, correspondem atualmente não só à Polónia e à Lituânia, mas 
também a todo o território da Bielorrússia e da Letónia, grande parte da Ucrânia 
e da Estónia e às atuais províncias ocidentais russas de Smolensk e Kaliningrado. 
Havia, portanto, no entender de Engels, uma diferença grande entre o “princípio 
das nacionalidades” e o “velho princípio democrático e operário sobre o direito das 
grandes nações europeias à separação e existência independente”. Erguer o “princípio 
das nacionalidades”, tal como afirmado pelo imperador francês Napoleão III, seria 
uma armadilha e um obstáculo à restauração da nação polaca. Isso colocava 
problemas de fronteiras, a esta e a outras nações, e abria as portas à Rússia. Dentro 
das fronteiras históricas da Polónia vivia uma população constituída por, pelo menos 
quatro nacionalidades distintas: polacos, lituanos, “russos brancos” (bielorrussos), 
“pequenos russos” (ucranianos). Aplicar o “princípio das nacionalidades” seria ceder ao 
pan-eslavismo, seria abrir caminho à política  reacionária do Império Russo. A Rússia 
(“Grande Rússia”) pretendia anexar, pelo menos, os territórios russianos/ucranianos 
(“pequenos russos”) e bielorrussos (“pequenos russos”). Ao mesmo tempo que, a 
mesma Grande Rússia, apenas admitia a eventual existência de um reino da Polónia, 
restrito ao limites da Polónia étnica, enquanto protetorado russo, com a coroa polaca 
na cabeça do Czar26.

É de notar, no entanto, que a simpatia da classe trabalhadora pela Polónia não obedecia 
apenas a critérios geopolíticos, de contenção do poder da então Rússia reacionária. 
No discurso “Pela Polónia”, em 1875, Engels recorda que a “revolução francesa de 1789 
encontrou um eco imediato na Polónia” e que a constituição polaca de 1791, a primeira 
constituição escrita da Europa, “incorporando os direitos do homem, tornou-se a 
bandeira da revolução nas margens do rio Vístula e fez da Polónia a vanguarda da 

26  Idem, ibidem, pp. 385-8.  Tradução minha.
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França revolucionária”. Foi esse ímpeto revolucionário polaco, a blasfémia de erguer 
uma monarquia constitucional, que fez as três potências absolutistas, em Santa 
Aliança, apontar as baterias prussas, russas e austríacas contra a Polónia, dando 
algum tempo de respiração à França revolucionária. “Uma terra que foi fragmentada 
e eliminada da lista de nações porque foi revolucionária pode buscar a sua salvação 
em nenhum outro lugar senão na revolução”27.

Na mesma ocasião, desta feita pela voz de Marx, pergunta-se “Quais são as razões 
para este interesse especial do partido dos trabalhadores no destino da Polónia?” 
Para logo responder de forma esclarecedora: “Primeiro que tudo, a simpatia por um 
povo subjugado que, com sua incessante e heróica luta contra os seus opressores, 
provou o seu direito histórico à autonomia nacional e autodeterminação. Não é de 

modo algum uma contradição que o partido internacional dos trabalhadores se esforce pela 

criação da nação polaca. Pelo contrário; só depois de a Polónia ter novamente conquistado 

a sua independência, só depois de poder voltar a governar-se como povo livre, só então 

poderá recomeçar o seu desenvolvimento interior e cooperar como força independente 

na transformação social da Europa. Enquanto a vida independente de uma nação é 
suprimida por um conquistador estrangeiro, ela inevitavelmente direciona toda a sua 
força, todos os seus esforços e toda a sua energia contra o inimigo externo; durante 
esse tempo, portanto, sua vida interior permanece paralisada; é incapaz de trabalhar 
pela emancipação social. A Irlanda, e a Rússia sob o domínio mongol, fornecem 
provas marcantes disso”28.

A esta razão, acrescenta Marx, soma-se a já referida “posição geográfica, militar e 
histórica”, pois a “divisão da Polónia é o cimento que une os três grandes déspotas 
militares: Rússia, Prússia e Áustria”, pelo que somente “o renascimento da Polónia 
pode rasgar esses laços e, assim, remover o maior obstáculo no caminho para a 
emancipação social dos povos europeus”. Finalmente, diz-nos Marx, a: “principal 
razão para a simpatia sentida pela classe trabalhadora pela Polónia é, no entanto, a 
seguinte: a Polónia não é apenas a única raça eslava que lutou e está  a lutar como 

27  K. Marx & F. Engels, “For Poland”, in K. Marx, Karl Marx’s Political Writings vol 3: The First International and After, op. 

cit., pp. 388-92, p. 388. Tradução minha.

28  Idem, ibidem, p. 391. Tradução e negrito meus.
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um soldado cosmopolita da revolução. A Polónia derramou o seu sangue na Guerra 
da Independência Americana; as suas legiões lutaram sob a bandeira da primeira 
república francesa; com a sua revolução de 1830, impediu a invasão da França, 
decidida pelos separadores da Polónia; em 1846, em Cracóvia, foi a primeira a plantar 
a bandeira da revolução na Europa, em 1848, teve uma participação gloriosa nas 
lutas revolucionárias na Hungria, Alemanha e Itália; finalmente, em 1871, forneceu à 
Comuna de Paris os melhores generais e os soldados mais heróicos”29.

Marx conclui o discurso “Pela Polónia” sublinhando que “o partido operário alemão não 
será, no mínimo, enganado pelo comportamento reacionário dos deputados polacos 
no Reichstag alemão”. Faz assim uma distinção entre esses polacos e a Polónia: o 
partido operário alemão “sabe que esses senhores não estão a agir pela Polónia, mas 
pelos seus interesses privados; sabe que o camponês polaco, os trabalhadores, em 
suma, todo polaco não cego pelos interesses do status social, é obrigado a reconhecer 
que a Polónia tem e só pode ter um aliado na Europa - o partido dos trabalhadores”30.

Em 1880, a propósito do 50º aniversário da revolução polaca de 1830, a revolução de 
Varsóvia, Marx e Engels voltam a enaltecer a revolução polaca posterior (a de 1846, 
em Cracóvia), agora já não como apenas uma revolução pela democracia agrária, 
mas como a primeira revolução europeia com reivindicações de caráter socialista. 
(As concepções sobre o caráter socialista das reivindicações provavelmente 
modificaram-se com a evolução do seu pensamento acerca da Rússia, como 
veremos no último ponto). Assim surgem o movimento cartista inglês como primeira 
organização da classe trabalhadora e Cracóvia como a primeira revolução com 
reivindicações socialistas: “A partir de 1840, as classes proprietárias da Inglaterra já 
foram obrigadas a chamar o exército para resistir ao partido Cartista, essa primeira 

29  Idem, ibidem.

30  Idem, ibidem, p. 392.  Tradução minha.
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organização militante da classe trabalhadora. Depois, em 1846, no último refúgio da 
Polónia independente, Cracóvia, eclodiu a primeira revolução política a proclamar as 
exigências socialistas”31.

De seguida, estenderemos a observação da abordagem de Marx e Engels sobre a 
Polónia a outra nação oprimida da Europa: e a Irlanda. Nem a escolha destas duas 
nações foi acidental, nem a ênfase particular na questão polaca, agora tratada, foi 
por acaso. A 7 de fevereiro de 1882, Engels enviou uma resposta a Karl Kautsky 
acerca da divisão do movimento socialista polaco entre os que tinha um programa 
de independência nacional e os que afirmavam pugnar acima de tudo por uma 
revolução socialista internacional; eis parte da resposta de Engels: “Sustento a 
opinião de que há duas nações na Europa que não apenas têm o direito, mas também o 

dever de serem nacionalistas antes de se tornarem internacionalistas: os irlandeses e os 

polacos. Eles são internacionalistas do melhor tipo, se forem muito nacionalistas. 
Os polacos entenderam isso em todas as crises e provaram isso nos campos de 
batalha de todas as revoluções. Tirem-lhe a sua expectativa de restabelecer a 
Polónia; ou tentem persuadi-los de que a nova Polónia irá cair em breve no seu colo, 
e eles ficarão sem qualquer interesse na Revolução Europeia”. Na mesma ocasião 

31  K. Marx & F. Engles, “To the Meeting in Geneva Held to Commemorate the 50th Anniversary of the Polish Revo-

lution of 1830”, in K. Marx & F. Engels, Marx/Engels Collected Works vol. 24: Marx and Engels 1874-83 (Electric Book: 

Lawrence and Wishart, 2010), pp. 343-345, p. 344.  Tradução minha.
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aproveitou para dizer “[n]ão assumimos nenhuma posição neste momento sobre 
qualquer acordo futuro entre os polacos e os lituanos, russos brancos [bielorrussos] 
e pequenos russos [ucranianos] da antiga Polónia, nem sobre o acordo fronteiriço 
com a Alemanha”. Ao mesmo tempo insistia que as nações eslavas que existiam 
sob fronteiras alemãs, húngaras e turcas não conseguiam garantir futuro próprio, 
que seriam um mero pretexto para a expansão panslavista da Rússia enquanto 
o czarismo não caísse. No que se refere à Alemanha, diz Engels como conclusão 
da carta: “A esplêndida cooperação entre trabalhadores alemães e trabalhadores 
checos na Boémia prova, além disso, quão pouco os próprios trabalhadores nos 
países supostamente ‘subjugados’ estão infetados pelos apetites panslavistas dos 
professores e burgueses”32. Nunca será demais sublinhar que o fraco argumento dos 
“povos sem história” caiu definitivamente por terra durante o século XX.

A questão irlandesa

Entre 1867 e 1870, Marx escreveu um conjunto de cartas acerca da Irlanda. A questão 
irlandesa devia ser, no entender de Marx, uma prioridade para a Internacional. Numa 
das cartas, endereçada a Engels em dezembro de 1869, Marx tratava o assunto a 
propósito de uma discussão que estava em curso na Internacional. Previa-se que 
na semana seguinte a questão irlandesa fosse retomada numa nova reunião da 
Associação Internacional dos Trabalhadores (o tema viria a ser adiado para outra 
reunião, mas isso é secundário). Dizia Marx: “A forma em que devo apresentar 
a questão na próxima terça-feira é esta: Eu deverei dizer para além de todas as 
expressões ‘internacionais’ e ‘humanas’ acerca da justiça-para-a-Irlanda – que 
são já garantidamente assumidas pelo Conselho Internacional – que é do direto e 
absoluto interesse da classe trabalhadora inglesa ver-se livre da atual ligação com 
a Irlanda. Esta é a minha convicção firme por razões que, em parte, eu não posso 
dizer aos próprios trabalhadores. Eu acreditei durante muito tempo que era possível 

derrubar o regime irlandês através da ascensão da classe trabalhadora inglesa. Foi sempre 
essa a posição que eu representei no New York Tribune. Um estudo mais profundo 

convenceu-me do oposto. A classe trabalhadora inglesa nunca irá conquistar nada sem 

32   F. Engles, “Engels to Karl Kautsky. 7 February 1882”, in K. Marx & F. Engels, Marx/Engels Collected Works vol. 46: 

Letters 1880-1883 (Electric Book: Lawrence and Wishart, 2010), pp. 191-195.  Tradução e negrito meus.
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primeiro se livrar da Irlanda. É por isto que a questão irlandesa é tão importante para 
o movimento social em geral...”33

Esta análise é reforçada numa carta de 1870, esta endereçada a Sigfrid Meyer e 
August Vogt, alemães radicados em Nova Iorque e dirigentes da secção norte-
americana da Associação Internacional dos Trabalhadores. Marx considera a Irlanda 
como “o baluarte da aristocracia terratenente Inglesa”, porque “a exploração deste 
país é não apenas uma das principais fontes da sua riqueza material; é a sua maior 
força moral”. A Irlanda era portanto “o grand moyen pelo qual a aristocracia Inglesa 
mant[inha] o seu domínio sobre a própria Inglaterra”. A saída das forças de repressão 
inglesas, após a libertação da Irlanda, era vista por Marx como o caminho aberto a 
uma revolução agrária irlandesa e, pelas razões sobreditas, ao avanço da luta de 
classes em Inglaterra. Marx discorre ainda que enquanto persistir o domínio sobre 
a Irlanda a aristocracia e a burguesia inglesas estarão juntas no interesse comum 
de “transformar a Irlanda numa mera terra de pastagem, para fornecer o mercado 
Inglês com carne e lã a um preço o mais barato possível”. Mais ainda afirma que 
“na Irlanda a questão da terra foi até agora a forma exclusiva que a questão social 
assumiu, porque é uma questão de vida ou de morte para a maioria do povo irlandês, 
porque ao mesmo tempo é inseparável da questão nacional”34.

Além do mais, a concentração da propriedade da terra expulsava os camponeses 
irlandeses, que chegavam a Inglaterra como mão-de-obra barata e isso também era 
do interesse da burguesia inglesa. Romper com o domínio inglês sobre a Irlanda 
geraria portanto uma crise no poder das classes dominantes. Mas não era esse o 
único efeito positivo, nem o mais importante. Havia também outra questão que 
era necessário resolver dentro da própria classe trabalhadora. Diz Marx: “E mais 
importante que tudo! Todos os centros industriais e comerciais ingleses dispõem 
agora de uma classe trabalhadora dividida em dois campos hostis: os proletários 
ingleses e os proletários irlandeses. O trabalhador inglês comum odeia o trabalhador 

33  K. Marx, “Marx to Engels, 10 december 1869/Letters on Ireland” in Karl Marx. The First International and After. Poli-

tical Writings Volume 3, op. cit., pp. 166-167.  Tradução e negrito meus.

34   K. Marx, “Letters on Ireland, Marx to Meyer and Vogt, 9 april 1870/Letters on Ireland” in Idem. Ibidem, pp. 166-171, 

p. 168.  Tradução minha.
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irlandês porque vê nele um concorrente que faz baixar o seu nível de vida. Comparado 
com o trabalhador irlandês ele sente-se membro da nação dominante e por essa 
razão ele torna-se a si próprio um instrumento dos aristocratas e dos capitalistas 
contra a Irlanda e portanto reforça o domínio destes sobre si próprio. Ele cultiva 
preconceitos religiosos, sociais e nacionais contra o trabalhador irlandês. A sua 
atitude é praticamente a mesma dos poor whites em relação aos niggers nos antigos 
estados escravistas da União Americana. E o irlandês paga-lhe na mesma moeda com 
juros. Ele vê no trabalhador inglês simultaneamente um cúmplice e um instrumento 
estúpido do domínio inglês na Irlanda.”35

Para Marx, “[e]ste antagonismo é o segredo da impotência da classe trabalhadora 
inglesa, apesar da sua organização”. Era preciso superar a divisão entre trabalhadores 
ingleses e irlandeses. A Irlanda era portanto uma pedra de toque para a revolução 
proletária na Inglaterra, grande centro do capitalismo à época. Simultaneamente, 
a pretexto do mesmo tema, Marx via, em relação aos EUA, a necessidade de uma 
combinação de esforços entre trabalhadores alemães e irlandeses, bem como 
americanos e ingleses que se quisessem juntar à causa36.

A evolução e a atualidade de um pensamento

Gentes com proximidades etnolinguísticas, herdadas de histórias de vida em comum, 
são ora reunidas ora repartidas através das guerras, das heranças e de outros 
negócios das classes dominantes e em reflexo das própria lutas de classes. Aqui 
e ali, um velho clã vem a ser reino, mas nem sempre por vontade própria. Aqui e 
ali, os mesmos negócios colocam várias coroas, ou outras insígnias de poder, sobre 
uma mesma cabeça ou debaixo dos mesmos pés. Partem-se e repartem-se reinos 
e continentes. Há comércio, submissões, genocídios. Potências opressoras forçam o 
nascimento, em guerra, de novas nações que contra elas se libertam. E, com mais ou 
menos violência, diferenças resistem, diferenças socumbem, diferenças emergem. 
Vontades coletivas são esmagadas, vontades coletivas ressurgem.

35  Idem, Ibidem, p. 169. Tradução minha.

36  Idem, Ibidem, p. 169-171.  Tradução minha.
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Que especificidades a articulação questão nacional/questão social encerra nos 
nossos dias? Sejam eles nacionais ou plurinacionais, a maioria dos atuais estados do 
mundo resulta não apenas do fim dos impérios na Europa mas principalmente do 
fim dos impérios coloniais das potências europeias nos outros continentes. Daí que 
seja relevante lembrarmos que ao tempo do Manifesto, ou seja, em 1848, a expansão 
colonial europeia, apesar das suas violências, era ainda vista por Marx e Engels 
(erroneamente, diga-se) como parte necessária da marcha violenta do progresso. 
Avançavam assim uma ideia de progresso unilinear em que a sucessão dos modos 
de produção teria em todo o lado de passar pelo capitalismo antes de chegar ao 
socialismo. Felizmente, essa visão foi mais tarde ultrapassada pelos próprios Marx 
e Engels37 pois, enquanto a ela estavam confinados, a dedução lógica seria que a 
expansão colonial da Europa Ocidental e dos países coloniais da América do Norte 
seria um veículo necessário da mundialização do capitalismo e, simultaneamente, 
momento necessário para o próprio desenvolvimento do socialismo. Essa 
abordagem vinha ainda acompanhada de outras ideias erradas, nomeadamente a 
referida (suposta) existência de “povos sem história”, sem vitalidade própria, que só 
progrediram como resultado de invasões estrangeiras.

A mudança de Marx para Londres, em 1849, vai dar-lhe acesso a material de estudo 
que lhe permitirá melhorar a sua visão sobre as nações colonizadas e sobre a Rússia. 
A partir de 1853 e até ao fim da vida, Marx irá dedicar tempo, em diferentes momentos, 
ao estudo das sociedades da Índia, da Indonésia, da China, da Rússia, da Argélia e 
da América Latina. Enquanto isso, continua a acompanhar os desenvolvimentos do 
nacionalismo na Polónia e na Irlanda e as relações de raça e de classe nos Estados 
Unidos. Os seus estudos sobre as sociedades não-ocidentais vão abrir-lhe a hipótese 

37  K. B. Anderson, “From Grundrisse to Capital: Multilinear Temes”, in K. B. Anderson,  Marx at the Margins: On Nationa-

lism, Ethnicity, and Non-Western Societies (Chicago & London: University of Chicago Press, 2010), pp. 154-195.
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de que a propriedade comunal da terra, pelo menos na Rússia38, e eventualmente 
noutros países, e a luta pela emancipação nacional contra os impérios poderiam 
fornecer o impulso para o desenvolvimento do socialismo nessas sociedades sem 
ter de passar pelo modo de produção capitalista. Condição necessária era sempre 
que, ainda que as revoluções socialistas começassem primeiro nesses países 
periféricos em relação ao centro do capitalismo, essas revoluções teriam depois de 
se ligar às revoluções da Europa Ocidental, para colher os frutos do desenvolvimento 
capitalista39.

Combater o domínio das potências sobre as nações oprimidas é uma tarefa necessária 
de solidariedade internacional com os explorados e oprimidos de todos os países, 
mas o papel deste combate não termina aí. O combate à opressão de umas nações 
por outras é também uma forma de quebrar a força das classes dominantes das 
potências internacionais40. O combate contra as potências dominantes é, assim, um 
combate contra as classes dominantes e, simultaneamente, um combate contra o 

38  Efetivamente esta conclusão só clara em relação à Rússia (ficando em aberto se noutros estudos buscava bases 

para a mesma hipótese). Vejamos. No prefácio de 1882 à edição russa do Manifesto do Partido Comunista, Marx e 

Engels relembram que “[d]urante a revolução de 1848-49, não só os príncipes europeus como também os burgueses 

europeus viram na intervenção da Rússia a única salvação perante o proletariado que precisamente só então come-

çava a despertar” e que “os Estados Unidos absorviam pela imigração o excedente da força proletária da Europa”. A 

situação, dizem os autores do Manifesto, modificou-se entretanto: não só a Rússia e os Estados Unidos passaram 

a ter um papel mais importante a nível internacional, como também nesses países a organização do movimento 

operário conheceu grandes avanços. O prefácio conclui efetivamente lançando aquela hipótese de um caminho 

alternativo para o comunismo: “poderá a Obchtchina [comuna] russa — uma forma, ainda que fortemente minada, da 

antiquíssima posse comum do solo — transitar imediatamente para a [forma] superior da posse comum comunista? 

Ou, inversamente, terá de passar primeiro pelo mesmo processo de dissolução que constitui o desenvolvimento 

histórico do Ocidente? A única resposta a isto que hoje em dia é possível é esta: se a revolução russa se tornar o 

sinal de uma revolução proletária no Ocidente, de tal modo que ambas se completem, a actual propriedade comum 

russa do solo pode servir de ponto de partida de um desenvolvimento comunista”. Ver K. Marx & F. Engels, “Prefácio 

à (segunda) Edição Russa de 1882” in K. Marx & F. Engels, Manifesto do Partido Comunista, op. cit..

39  K. B. Anderson, Marx at the Margins: On Nationalism, Ethnicity, and Non-Western Societies (Chicago & London: Uni-

versity of Chicago Press, 2010), pp. 20 e 196-236.

40  Já no século XX, a análise de Lenine sobre o imperialismo e as teorias sobre a dependência e o subdesenvolvi-

mento contribuirão para a compreensão da contradição entre as nações oprimidas e exploradas e as potências.
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chauvinismo (hoje também chamado ultranacionalismo), contra o racismo e contra 
a xenofobia. Como vimos, já na segunda metade do século XIX, Marx identificava 
uma absoluta necessidade de superação das divisões da classe trabalhadora nos 
países centrais do capitalismo. E identificava na raiz dessas divisões os preconceitos 
nacionais, religiosos e raciais, exacerbados pela competição salarial e de postos de 
trabalho, entre trabalhadores de diferentes origens.

Vejamos a atualidade destas questões num mundo em que o “América, primeiro” 
do presidente Donald Trump tem muitos parentes, nomeadamente na Europa, 
onde os movimentos chauvinistas (ultranacionalistas), xenófobos e racistas estão 
a ganhar terreno. A política anti-imigração e antirrefugiados é a imagem de marca 
destes ultras. Na Alemanha, a União Democrata Cristã (CDU) de Angela Merkel cedeu 
à chantagem de imposição de políticas antirrefugiados por parte do seu parceiro de 
coligação União Social-Cristã da Baviera (CSU). Enquanto isso, vemos o velho SPD 
- Partido Social-democrata Alemão (hoje social-liberal, na melhor das hipóteses) 
como um parceiro menor do governo Merkel, a Esquerda em crise e a extrema-direita 
Alternativa para a Alemanha (AFD) a enraizar-se e a crescer. O cenário geral é este, 
ao nível das políticas burguesas, enquanto uns justificam a política de austeridade e o 
retrocesso dos direitos do trabalho com a necessidade de recuperação da economia 
nacional e defendem uma lógica de centralismo federal Europeu como horizonte - o 
caso dos liberais duros a la Emmanuel Macron, e dos conservadores moderados a 

la Angela Merkel. Outros afirmam uma alternativa chauvinista e xenófoba na qual 
a salvação dos direitos sociais e da economia é a sua circunscrição aos “nacionais”, 
um projeto onde joga papel o desafio à UE, mas onde o ingrediente principal é a 
demagogia do fechamento de fronteiras aos imigrantes/refugiados e a perseguição 
de minorias étnicas (nomeadamente os roma41) e religiosas (muçulmanos). É a 
política reacionária dos partidos de extrema-direita, em crescimento, como a referida 
AFD alemã, a Frente Nacional francesa de Marine Le Pen ou a Liga italiana de Matteo 
Salvini (que já se chamou em tempos Lega Nord per l’Indipendenza della Padania).

41  O Povo Roma, minoria nacional que saiu do noroeste da Índia há cerca de 1500 anos, é constituído entre outros 

pelos grupos rom, sinti e caló e está disperso principalmente pela Europa e pelas Américas. As suas comunidades 

são chamadas em Portugal “comunidades ciganas” e normalmente são de origem caló.
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Neste cenário, ressurge a pergunta: de que forma se manifesta hoje a questão social 
nos países da Europa ocidental? E que relações tem com a questão nacional? Nos 
últimos anos, as mobilizações anti-austeridade tiveram um caráter estatal e/ou 
nacional. Esse combate assumiu um caráter de defesa patriótica contra uma agressão 
externa, de que são exemplos as lutas em Portugal, na Irlanda e na Grécia contra 
a troika Comissão Europeia/Banco Central Europeu/Fundo Monetário Internacional. 
Onde a esquerda conseguiu articular essas aspirações, conquistou mais apoio 
popular. Ao mesmo tempo, nas nações (periféricas) submetidas ao mesmo Estado 
plurinacional a questão social também se cruzou com uma questão nacional. Não é 
por acaso que o programa social-democrata do Partido Nacional Escocês mobilizou 
muita gente que antes votava nos Trabalhistas britânicos. Do mesmo modo que a 
viragem à esquerda protagonizada por Jeremy Corbyn na liderança dos Trabalhistas 
lhes está não só a servir para recuperar apoio popular, como também para conter e 
fazer recuar a ultra-direita xenófoba UKIP (Partido de Independência do Reino Unido) 
cujo programa chauvinista britânico, diga-se, já tinha em grande parte sido roubado 
pelos Conservadores. Acresce que nos estados plurinacionais, como é o caso do 
Reino de Espanha e do Reino Unido, o colocar da responsabilidade dos programas 
anti-austeridade no Estado, junto com o horror ao isolamento nacional e com os 
interesses de alguma burguesia nacionalista liberal fazem com que se alimentem 
ilusões, tanto na Catalunha, como na Escócia,  numa (re)inserção do futuro Estado-
nação na União Europeia. É preciso saber gerir essas contradições destes movimentos, 
para superá-las.

É difícil conseguir hoje ter uma política externa da classe trabalhadora europeia. 
Mas os esforços de cooperação são fundamentais. E no programa de cada partido 
continua a ser fundamental ter ideias claras sobre a questão nacional. Não podemos 
dizer ao povo saharaui que espere pela revolução marroquina, tal como não se disse 
ao povo timorense para esperar uma revolução indonésia. Não podemos esquecer, 
por exemplo, que as guerras de libertação nacional de Angola, de Moçambique e da 
Guiné-Bissau foram o impulso decisivo para a derrota do fascismo em Portugal. Do 
mesmo modo que não nos podemos iludir com a agitação de sonhos globalistas 
ou eurofederalistas quando, por exemplo, a trincheira do Serviço Nacional de Saúde 
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ainda tem um solo onde pode ser mais bem defendida perante o FMI ou o BCE. Pode 
a esquerda deixar a questão nacional nas mãos da burguesia? Não. Pode a classe 
trabalhadora mobilizar-se por bandeiras patrióticas sem um programa próprio e 
abandonando os seus interesses internacionais? Também não. Tal como os polacos 
perderiam interesse na Revolução Europeia se lhes dissessem para guardar a 
resolução da sua questão nacional para as calendas da revolução socialista, também 
hoje, por um lado, agitar bandeiras de uma suposta federação democrática europeia 
é uma ilusão que pode ter grandes custos para as classes trabalhadoras; por outro 
lado, os interesses das trabalhadoras e dos trabalhadores não se contêm na sombra 
de uma bandeira nacional. Sendo, assim, necessário projetar também alianças de 
cooperação internacional mais amplas entre uma pluralidade de democracias. Afinal, 
as trabalhadoras e os trabalhadores de todos os países têm um mundo a ganhar!
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LENINE E O DIREITO 
DOS POVOS AO SEU 
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FABIAN FIGUEIREDO

Sociólogo, militante comunista e dirigente do Bloco 
de Esquerda.



A autodeterminação dos povos como reivindicação comunista

A bússola do pensamento de Lenine é o poder, o triunfo da revolução socialista e a sua 
sobrevivência. É à luz desse entendimento que devemos olhar para o seu pensamento 
político e para a forma como procura estruturar a ação do movimento operário em 
torno da questão nacional e do direito dos povos à sua autodeterminação.

A unidade de classe, condição indispensável à ação revolucionária, só se afigura 
atingível se forem vencidos os bloqueios que sobre ela exercem pressão centrífuga, 
entre eles, a desunião gerada pelas divisões nacionais. Uma premissa marxista à qual 
Lenine dedica particular atenção e estudo e à qual dará uma resposta tão inovadora 
quanto polémica à época. O movimento socialista tem de se colocar indubitavelmente 
ao lado dos movimentos de emancipação nacional. O que significa, no imediato, 
alianças com movimentos burgueses portadores de projetos de independência 
nacional. Uma etapa que, sem ser cumprida, servirá sempre de travão à supressão 
do capitalismo e, inevitavelmente, colocará os revolucionários ao lado das elites 
imperiais, se se dedicarem à mera denúncia do “nacionalismo burguês”. 

O próprio fundador do socialismo moderno, Karl Marx, observa na Inglaterra que o 
chauvinismo dos ingleses contra os irlandeses é um fator de divisão dos explorados que 
reforça os aparelhos de dominação e repressão. Marx elege, por isso, como prioridade 
absoluta a independência da Irlanda do império britânico para ultrapassar a almofada 
à luta de classes que o colonialismo na ilha vizinha representava junto da massa 

Marx concluiu que “um povo que oprime outros 
povos não pode ser livre”. Lenine deu corpo e vida 
política a esta tese.
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trabalhadora inglesa. Nas palavras de Lenine, Marx entendera que a independência 
da Irlanda era essencial “do ponto de vista dos interesses da luta revolucionária do 
proletariado da nação opressora, isto é, inglesa, contra o capitalismo. A liberdade 
desta nação era tolhida e deformada pelo facto de ela oprimir outra nação”. 

Lenine identifica um problema semelhante com o “chauvinismo grão russo” em relação 
às restantes nacionalidades que habitavam o império czarista, que apelida de “prisão 
dos povos”. O revolucionário russo está certo que sem resolver democraticamente 
as questões nacionais “resultarão impossíveis a confiança e a solidariedade de classe 
entre os operários da nação oprimida e os da nação opressora”. Veja-se a relevância 
que dedica ao assunto dois anos antes das revoluções de Fevereiro e Outubro de 1917: 

“O proletariado da Rússia não pode nem marchar à frente do povo para a revolução democrática 

vitoriosa nem lutar juntamente com os seus irmãos proletários da Europa pela revolução 

socialista sem reivindicar desde já completa e sem reservas a liberdade para todas as nações 

oprimidas pelo czarismo de se separarem da Rússia”.

No exato mesmo sentido, inscreve no programa dos bolcheviques o direito à secessão 
das nações que integram o império russo como absolutamente prioritário. Proposta 
ousada e longamente debatida dentro da sua organização, mas que avança e é 
aplicada pelo seu governo poucas semanas após o triunfo da Revolução de Outubro 
através da célebre “Declaração dos Povos da Rússia” de 15 de novembro de 1917, que 
reconhece o “livre-direito de autodeterminação dos povos da Rússia, até ao ponto 
da separação e formação de Estados independentes”. Poucos dias depois da sua 
publicação, várias nações declaram a sua independência da Rússia ou conquistam a 
autonomia que reivindicavam. 

Lenine encontra na autodeterminação dos povos as bases de uma nova relação entre 
estados. Uma nova ordem internacional para superar o imperialismo e séculos de 
colonialismo. A razão do socialismo tem de ser acompanhada por um uma nova 
era das relações internacionais com “relacionamentos plenamente democráticos 
entre as nações”, que não consistam meramente no respeito pela “igualdade formal 
entre as nações”, mas também “em observar uma desigualdade que, da parte da 
nação opressora, da grande nação, compense a desigualdade que praticamente se 
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produz na vida”. Só assim é possível ultrapassar as “antipatias nacionais” e garantir “a 
convivência pacífica” entre nações e povos, incompatível “sob o capitalismo”.   

A questão nacional ou o direito à autodeterminação das nações e povos esteve longe 
de ter sido um assunto que fizesse correr pouca tinta no seio dos comunistas e 
socialistas da época - ainda hoje está longe de ser uma matéria consensual. Lenine 
manteve, durante 15 longos anos, uma acesa polémica com Rosa Luxemburgo, que 
via nas independências nacionais, a começar pela do seu país, a Polónia, à época 
ocupada pela Rússia, uma preocupação burguesa adversa ao projeto internacionalista 
do movimento operário. Foi mesmo um dos grandes debates da II Internacional, para 
o qual se mobilizaram as principais figuras que a compunham, como Otto Bauer, 
Karl Kautsky, Nikolai Bukharin, Karl Renner, Karl Radek e outros tantos destacados 
teóricos socialistas. Foi um debate de divergências e definidor de correntes. 

Com o eclodir da I Guerra Mundial em 1914, a maioria dos partidos e dirigentes 
socialistas europeus sucumbem ao clamor “patriótico” das suas respetivas burguesias 
nacionais, apoiando os esforços de guerra que exigiam e os projetos imperiais que 
as moviam. O que deixa a II Internacional ferida de morte. Um forte revés para o 
movimento socialista. Em 1919, já em plena guerra civil russa e quatro anos após 
Lenine ter decretado “a bancarrota da II Internacional”, decorre o congresso de 
fundação da Internacional Comunista que adota as teses internacionalistas de Lenine 
que incentivam fortemente as lutas anti-coloniais e anti-imperialistas em todo o 
mundo. 
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Os últimos combates de Lenine

Em agosto de 1922, os bolcheviques russos criam uma comissão para debater o 
futuro das relações a estabelecer entre as várias repúblicas soviéticas. Os trabalhos 
são liderados pelo Comissário do Povo para as Questões Nacionais, Josef Estaline, que 
acumula o cargo de secretário-geral do partido. Estaline defende a transformação 
dos estados vizinhos aliados - Arménia, Azerbeijão, Bielorússia, Geórgia e Ucrânia - 
em meras regiões autónomas da Rússia. Na sua opinião, a forma mais eficaz para 
desenvolver economicamente e defender os territórios socialistas das agressões dos 
países capitalistas.

O projeto de “autonomização” de Estaline merece forte oposição, principalmente 
entre comunistas georgianos e ucranianos, reacendendo velhos temores sobre 
o imperialismo grão-russo junto de povos aos quais a revolução de Outubro tinha 
reconhecido o direito à autodeterminação. Lenine também manifesta a sua oposição 
e trava momentaneamente o plano de “autonomização” preconizado por Estaline, 
apesar de uma Comissão do Comité Central já o ter previamente aprovado. No seu 
lugar, Lenine aprova no Politburo a fundação de uma federação de estados iguais e 
independentes, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas da Europa e da Ásia.

Em dezembro de 1922, o I Congresso de Todos os Sovietes aprova a criação da URSS. 
Contudo, o frágil estado de saúde de Lenine impede-o de participar no seu congresso 
fundacional e de acompanhar o assunto de perto. Desconfiado sobre as reais 
intenções de Estaline, dirige poucos dias depois uma carta à direção do partido em 
que alerta que os comunistas não podem reproduzir “atitudes imperialistas para com 
as nacionalidades oprimidas”.  Um entre vários ataques claros e diretos dirigidos à 
forma como Estaline e a sua entourage têm lidado com os estados soviéticos vizinhos 
provenientes das nacionalidades do antigo império czarista.

Por outro lado, deixa orientações claras sobre a arquitetura e os poderes que a União 
deve assumir e que devem ganhar força constitucional. Na idealização de Lenine, a 
adesão à URSS para além de voluntária, podendo um estado abandoná-la a qualquer 
momento, aos seus membros deve ser garantida a preservação da independência 
e autonomia governativa em todas as matérias, excetuando-se apenas os aspetos 
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militares e diplomáticos. Para além disso, defende que a presidência do Comité 
Executivo Central, o órgão máximo da União, seja assegurada de forma rotativa 
pelos várias repúblicas. Na verdade, este modelo proposto por Lenine assume mais 
características confederais do que propriamente federais, procurando garantir um 
elevado grau de independência aos seus constituintes e ser politicamente atrativo 
aos vários povos que lutavam pela sua autodeterminação na Ásia.  Ao mesmo tempo, 
cumpria o papel de defender os países socialistas do capitalismo mundial e fomentar 
o seu mútuo desenvolvimento. A pertença à URSS devia ser vista pelos estados mais 
pequenos como uma vantagem e não como uma imposição despótica, o que a via 
preconizada por Estaline provocara e que Lenine denuncia de “czarismo ungido de 
óleo soviético”.

Lenine tinha razão em estar desconfiado e inquieto. A URSS pode ter nascido como 
uma federação de estados formalmente iguais, o que representou uma derrota para 
Estaline, mas este tomou rápidas diligências para reajustar a natureza da União e 
garantir que todas as decisões passassem por Moscovo, anulando substancialmente 
a soberania das restantes repúblicas. A Constituição da URSS, aprovada em 1936, 
acabaria por reproduzir os vícios imperiais “grão-russos” que Lenine identifica no 
projeto inicial de “autonomização” de Estaline e que combateu nos seus últimos anos 
de vida.

Recuando no tempo. A missiva de Lenine de finais de 1922, “Sobre a questão das 
nacionalidades ou da “autonomização”, continha uma outra preocupação: a resolução 
da “questão georgiana”. A Geórgia era em 1921 um reduto menchevique e que acabaria 
“sovietizado” à força por Estaline e pelo Exército Vermelho liderado por Trotsky. Lenine 
discordava desta solução e advogava uma política de compromisso com o governo 
local. Posição semelhante era defendida pela maioria dos comunistas georgianos. 
Em 1922, Estaline impõe a agregação das três repúblicas do Cáucaso, a Arménia, o 
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Azerbaijão e a Geórgia, na República Socialista Federativa Soviética da Transcaucásia 
(RSFS) e convence Lenine da assertividade desta política. Será esta federação que 
aderirá à URSS e não os países que a compõem de forma autónoma.

As investidas centralistas promovidas por Estaline, por ironia da história filho da terra, 
e pelos seus colaboradores mais próximos, entre os quais já pontuava o impiedoso 
Lavrenti Beria, que mais tarde se viria a destacar como chefe da toda poderosa polícia 
política KGB, causaram fortes e repetidos protestos dos bolcheviques georgianos. 
No calor da contestação, numa reunião em Tíflis, Orjonikidze, o enviado de Estaline 
para “convencer” os comunistas georgianos a aceitarem as orientações de Moscovo 
e a desistirem das suas reivindicações independentistas e de adesão direta à União, 
troca a força dos argumentos pelo argumento da força e a discussão termina com 
uma agressão a um dirigente comunista local.

Lenine autocritica-se por não ter intervindo mais “energicamente”, admite ter-se 
inicialmente equivocado e toma o partido dos comunistas georgianos. Alerta os 
comunistas russos para a distinção entre “nacionalismo da nação opressora” ou da 
“grande nação”, que apelida de “chauvinista”, e “nacionalismo da nação oprimida” ou 
da “pequena nação”, uma legítima reação a “uma infinidade de violências e ofensas”. 
Um ataque claro às acusações de “social-chauvisinismo” que Estaline dirigia aos 
comunistas georgianos por resistirem às suas incursões centralistas. Lenine procura 
sem sucesso recrutar Trotsky para esta batalha e encoraja os comunistas georgianos 
a prosseguirem com a sua contestação.

A 6 de março de 1923, um já muito doente Vladimir Ilyich Ulyanov, o revolucionário 
russo cujo pensamento e envolvimentos políticos ultrapassam a erosão do tempo 
sob o pseudónimo Lenine, que anos antes decidira adotar no exílio siberiano Lenine, 
dita às suas secretárias aquela que será a sua última carta:

Estimados camaradas,

sigo o vosso caso de todo o coração. Estou indignado com a grosseria de Orjonikidze e com 

a conivência de Estaline e Dzerzhinsky. Estou a preparar apontamentos e um discurso para 

vocês.

Respeitosamente,

Lenine
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Quatro dias depois, sofre o seu terceiro AVC que o deixa completamente paralisado, 
acabando por morrer em janeiro de 1924. O discurso anunciado não chega a acontecer, 
mas o seu sentido não guarda segredo. Lenine passou os últimos momentos da sua 
vida inquieto com a crescente burocracia que identifica no Estado e no partido e 
com o despotismo do “chauvinismo grão-russo”. Dedica longas horas de trabalho à 
tentativa de resolução destes problemas. Os textos e as cartas que daí resultaram, 
sabe-se hoje, marcam para a história a sua rutura pessoal e política com Estaline. 
Sempre que o corpo acompanhou essa sua vontade, travou combates. De muitos 
saiu vencedor, apesar do crescente isolamento a que os tratamentos médicos o 
votaram. O mais marcante e decisivo terá sido mesmo o que levou à fundação da 
própria União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Um dos destinatários desta sua última carta era Polikarp Mdivani um veterano 
dirigente bolchevique georgiano e amigo de Lenine que, por aqueles anos, se opunha 
firmemente à política de centralização forçada de Moscovo e dava voz às resistências 
dos comunistas locais. Não será de estranhar que poucos anos mais tarde figuraria 
no topo da lista das vítimas da «Grande Purga».

Em abril de 1923, o projeto de Estaline sai largamente vencedor do 12º Congresso 
Bolchevique e as pretensões da Geórgia esmagadas e os seus dirigentes acusados de 
“chauvinismo local”.  Não seria a última vez que a política externa soviética destruía 
com estrondo as pretensões populares em países aliados. O mais marcante dos 
episódios dar-se-ia em 1968 quando milhares de soldados do Pacto de Varsóvia 
esmagaram com estrondo a Primavera de Praga. Por muitos considerado como o 
episódio da morte da possibilidade de reforma do designado «socialismo real». 

Marx concluiu que “um povo que oprime outros povos não pode ser livre”. Lenine 
deu corpo e vida política a esta tese. Fez nascer uma academia de pensamento 
emancipatório inspirador de movimentos de libertação. Sem direito ao divórcio não há 
união livre diria a certa altura a Rosa Luxemburgo. Uma metáfora tão certeira quanto 
atual. Não será, por isso, de estranhar que os debates em torno da autodeterminação 
dos povos, da questão nacional e das relações entre estados com que a esquerda 
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contemporânea se confronta sejam ainda marcados por termos em que Lenine 
pontuou polémicas no campo socialista nos primórdios do século XX. 
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