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Contra a submisión e o silenciamento loitou
durante toda a súa vida Bautista Álvarez.
Poucos compatriotas haberá que podan ostentar
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cunha modestia –rarissima avis no mundo
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colocarmos no seu lugar persoas e feitos, lugares e acontecimentos relevantes, nunha biogra-
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POLÍTICA DE ESQUERDAS
OU POLÍTICA SINISTRA?

seraos. Tamén se divertía coas xustas medievais e facendo a guerra as máis das veces.
Síntoma desa anemia do discurso é a desaparición de referencias á división de clases. A única que subsiste é a clase
política, na que podemos incluir a Berlusconi e a Fidel Castro.
Governa ela para todos. Eleva ao mesmo tempo salarios e beneficio empresarial. Unha maravilla. Antes, inclusive a direita
menos reaccionaria recoñecía a función social da actividade
económica. A esquerda de hoxe subordina esta función ao imperio da economía de mercado. Reparemos no texto aquí ratificado no referendo do mes de Febreiro pasado.
Situemos a cuestión nun axioma indiscutíbel. É ou non a
economía o motor da historia? Negar esta evidencia significa ignorar a escravitude, a servidume, as migracións, a xestación dos
Imperios antigos ou modernos. Neste capítulo, a teoría de Marx
resulta inexpugnábel. O lucro está ao final e mesmo ao principio
das xestas colonizadoras. Froito da loita de clases foi a Revolución Francesa: a burguesía ascendente contra a aristocracia parasitaria e decadente. Esa revolución está feita. Ficar nela é retroceder. Forma parte da tradición, da gloriosa tradición. A etapa
actual esixe protagonistas e obxectivos diferentes. Eis a liña divisoria entre a esquerda real e a nominal. A vontade de transformar a sociedade implica a economía e non á inversa. Cando o
Estado renuncia a planificar, está entregando a planificación aos
monopolios. Planificar, palabra sacrílega no léxico neoliberal, como se os staff executivos das empresas capitalistas fosen intrusos a desterrala por alteraren o correcto funcionamento das forzas produtivas. Da interpretación que veño de facer non se
deduce unha leitura que simplifique o problema, desbotando opcións diferentes á defendida pola vía radical. Nen sequer que o
socialismo apareza como obxectivo a conquistar. Mais, iso si,
unha esquerda digna de tal nome, unha esquerda que non sexa
a carauta encobridora das vergoñas da direita, ten que se distinguir porque subordina a economía á sociedade. Nada de connivencias coa economía de mercado, pois non pertence ao tal mercado, inexistente, senón aos monopolios. Nada de converter o
sector público en hospital para a terapia gratuíta das desordes
cometidas polo capital privado.
Non é da miña exclusiva esta opinión. Xa hai tempo que os
analistas políticos alertaron da fraude que representa encher
de contidos ideolóxicos burgueses partidos orixinariamente revolucionarios. Resulta preocupante, e incluso ofensiva, a redución da confrontación política a disputas puramente tecnocráticas, cando se pretende gañar a batalla na eficacia da xestión.
Atina Petras ao definir o papel da social-democracia europea
actual: a instauración dun novo modelo de acumulación capitalista. Ou sexa, converter os partidos chamados obreiros en lacaios do patrón.
Faise precisa unha nova cultura capaz de xerar unha nova
civilización. Quizais o cambio teña que vir dos povos que hoxe
transitan pola porta de servizo, pois as mutacións históricas
producíronse sempre na periferia do sistema. Esgotadas as ideas no centro, nos arrabaldos aluma esa raiola de esperanza.

BAUTISTA ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ

carta do presidente

Non aspiro a facer deste artigo un capítulo de teoría política. Só pretendo levar ao papel as miñas reflexións sobre algúns aspectos do devalar histórico actual, sobre os mitos alimentados polo poder que se resiste a perecer. A única
lexitimación á que apelo para as miñas opinións son os anos de
entrega á militanza política, de loita pola liberación da miña Terra e pola emancipación da clase á que pertenzo. Dous combates, nacionalista e proletario, ambos fundidos no mesmo obxectivo de transformación da sociedade.
O protagonismo atribuído ao “Maio do ´68” polo caderno
dominical dun xornal galego de ampla tiraxe provocou en min
unha reflexión crítica sobre a ideoloxía que se acocha no que a
opinión pública define como esquerda. Non deixa de ser un mito –máis que pretencioso, irreverente– conceder incidencia revolucionaria no plano económico e social ao movimento universitario francés. Un episodio que o delirio pequeno-burgués
quer introducir na historia como mérito dun movimento estudantil que tomou a guerreira pero non o fusil do Che Guevara.
Onde están agora todos os Cohn-Bendit axiña deglutidos pola
reacción? Quizais sexa arriscado pola miña parte ligar co Maio
francés a paternidade do termo “progresía”. É tal a semellanza, porén, que resulta obrigada a vinculación xenética.
A esta “progresía” quero referirme. Está na esquerda ou na
direita? Plantexar o dilema constitúe unha insinuación insultante para quen usa e abusa a cotío do calificativo de “esquerdas”. O abuso débese, talvez, á necesidade de encobrir a súa
ideoloxía elitista de raigame pequeno-burguesa. Non coñezo a
nengún obreiro que se defina como “progre”. Pode, si, habelos
de direitas. Temos así xa acoutado o campo en que xermolou
unha ideoloxía que, máis que combater, afortala o sistema político imperante. Sería anecdótica a súa existencia de non estar instalada naqueles partidos de tradición e vocación revolucionaria. Revolucionaria, si, na semántica orixinal dunha nobre
palabra, satanizada hoxe como sinónima de caos e violencia.
Reducido o vocábulo á súa acepción pexorativa significa renunciar aos cambios cualitativos que mudaron e aceleraron o
curso da historia. Lembremos, só a título de exemplo, a revolución industrial ou as liberdades democráticas conquistadas pola Revolución Francesa.
Está ben, mais non lexitima unha acción de governo de esquerdas a supresión de tabús sexuais ou a proclamación de direitos xa recoñecidos pola revolución que derrubou o Ancien Régime: divorcio, laicismo, liberdade de imprensa. Son logros da
revolución burguesa. Centrar e reducir o esforzo á loita librada polos demócratas do século XIX é retroceder. Chegou a hora da revolución social, a que iniciou o Che nos montes de Bolivia, a que
está a gañar o rexime bolivariano de Hugo Chávez. É esta a que
encabuxa ao comité executivo das transnacionais e á súa xendarmaría do Pentágono. Todo o demais son andrómenas para a
laxa moral burguesa praticante da promiscuidade e mancebía.
O máis preocupante desta involución é a anemia que se está
a introducir no discurso político. Nada de tons radicais. Arrombouse a palabra “proletario”. No seu lugar, “traballadores”, categoría compartida por obreiros e burgueses. Non se esforza, talvez, o empresario capitalista pola inata cobiza de incrementar as
plusvalías? Aquí reside a diferenza do burgués co señor feudal.
Os beneficios deste dependían da extensión das terras e vasalos,
sendo irrelevante a capacidade de xestión. Por iso era a clase propriamente ociosa. Para combater o aborrimento, festas, cazatas e

Opinión

Por un cambio necesario
[ Xesús Seixo Fernández ]

Atopámonos ante un panorama sociolaboral en Galiza marcado polos altos índices de desemprego; de precariedade laboral; de
perda de empregos en todo o que ten que ver co sector agrogandeiro, naval, téxtil ou pesqueiro; de deterioración dos servizos públicos, e todo esto vén derivado, fundamentalmente, do apoio da
Xunta de Galiza ás políticas neoliberais que emanan da UE e da sua
falta de compromiso coa defensa dos nosos sectores produtivos.
Consecuencias directas desta situación son os altos índices de
emigración que se están a dar de novo de moitos miles de mozas
e mozos galegos que buscan emprego e saída profesional noutras
nacións do Estado ou de Europa; o avellentamento da poboación,
así como a perda de emprego no sector primario, co abandono de
miles de explotacións agrarias e perda de poboación no rural.
Desde o campo sindical, vemos con interese o posíbel cambio
no Goberno Galego a partir das eleccións do próximo 19 de xuño.
Sería importante para Galiza e para a clase traballadora galega,
que o PP perdera a maioría absoluta, se puxera á fronte da Xunta
o nacionalismo, o BNG, e se empezasen a facer políticas nas que a
defensa dos intereses de Galiza fosen o suxeito principal; políticas
de desenvolvemento das nosas forzas produtivas; de potenciación

do gasto público e dos sistemas públicos de protección social; de
defensa, normalización e dignificación do uso da nosa língua ou de
desenvolvemento do marco galego de relacións laborais.
O papel que nos teñen asignado como nación no actual modelo
de Estado, o noso carácter periférico dentro do actual modelo económico de desenvolvemento da UE; o propio modelo de configuración territorial e socioecómico da UE no que se marxina as nacións
sen Estado e se lle outorgan amplas competencias, que até o de
agora eran dos Estados, a institucións europeas sobre as que existe
un nulo control cidadán, pero si existe un control moi importante por
parte do capital transnacional europeo e dos grupos económicos de
presión, obríganos a ser máis exixentes a hora de reivindicar maiores competencias e máis soberanía política para a Xunta de Galiza
e o Parlamento Galego, á hora de decidir sobre calquera tema de interese para o desenvolvemento social e económico do noso pobo.
Na procura dun goberno galego con maioría nacionalista, temos
que pular todas as organizacións que formamos parte do movemento nacionalista galego, co convencemento de que é o mellor para o
País e coa exixencia a ese novo goberno de que faga políticas orientadas a defender os intereses das clases traballadoras galegas.

Aprendizaxes na loita polo traslado de ENCE
[ Carme da Silva Méndez ]

ENCE instalouse na enseada de Lourizán a principios dos 60,
en plena ditadura franquista, cando a represión e o medo dominaban a sociedade, cunha forte oposición social.
No ano 2001 a empresa de celulosas foi privatizada. Dos
substanciosos beneficios obtidos no proceso privatizador o Estado non reinvestiu na Galiza e, nomeadamente, na ría de Pontevedra nin un só dos máis de 225 millóns de euros que se embolsou
con esa operación, a pesar das exixencias neste sentido do BNG,
tanto no Congreso como no Parlamento Galego.
Resulta evidente que xa daquela, o poder económico-financeiro de Galiza, representado por Caixa Galicia, e o poder político
obstentado polo PP, tiñan pactado a consolidación de ENCE na súa
actual ubicación. Un acordo que era parte fundamental das condicións de privatización negociadas. Comeza entón a estratexia
conxunta PP-Caixa Galicia para consolidar a pasteira en Lourizán
e, como primeiro paso, anuncian a construción dunha papeleira ao
seu carón, vendida mediaticamente como peche do ciclo produtivo, a pesar de que trataría tan só o 5% da pasta producida. Este
“anuncio” irá acompañado dunha forte campaña mediática para
intentar, por todos os medios, que o BNG non revalidase a Alcaldía de Pontevedra, sabedores como eran que unha Alcaldía nacionalista ia supor un serio obstáculo para os seus intereses.
Os resultados electorais en Pontevedra, que confirmaron ao
BNG na Alcaldía, van supor un grande problema á estratexia definida para ENCE por Caixa Galicia e o PP. Comeza entón unha segunda fase caracterizada pola declaración, por parte da Xunta, da
incidencia supramunicipal para o asentamento industrial de ENCE
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na Ría de Pontevedra, unha decisión sen precedentes, que violenta a lexislación vixente e se vería paralizada pola actuación decidida e intelixente por parte do BNG na Alcaldía de Pontevedra.
Ante a imposibilidade de efectivizar o acordo pactado entre
Caixa Galicia e o PP de consolidación da ubicación por esa vía, recrua a campaña de agresión ao BNG. Esta fase irá acompañada
por investimentos multimillonarios en propaganda para tentar
conseguir un “cambio de opinión” na cidadanía, e por unha virulencia sen precedentes por parte de ENCE. Este forte investimento, sen embargo, non dá os froitos agardados pola empresa.
De todo este proceso podemos sacar as seguintes conclusións:
a) Caixa Galicia debe ter claro que o futuro de ENCE en Galiza pasa, inevitabelmente, polo seu traslado da ría de Pontevedra
a unha ubicación menos agresiva e que permita o peche do seu
ciclo produtivo.
b) Que o BNG é útil para a cidadanía. Que os gobernos liderados polo BNG non se pregan aos designios dos grupos empresariais por moi poderosos que sexan, e que pon todos os instrumentos na defensa de Galiza e do ben común. O BNG demostrou
como desde unha Alcaldía se poden defender con eficacia os dereitos da cidadanía.
c) En todo este proceso Manuel Fraga exerceu como un mero
axente comercial de ENCE e non como Presidente dos galegos e
galegas. Galiza precisa trocar esta situación, precisa un Presidente que defenda os intereses de Galiza e as súas xentes. O que, como se demostrou no Concello de Pontevedra, só terá lugar cun goberno presidido por un nacionalista.

© Paco Vilabarros

Entrevista

A experiencia
boliviana de loita
social e política
do nacionalismo
indíxena contra
o neoliberalismo

Evo

Morales
O ano pasado tivo lugar un encontro do dirixente cocaleiro Evo Morales con dirixentes dos
sindicatos agrario e obreiro nacionalistas no marco da Semana Galega de Filosofía de
Pontevedra. Viña de encabezar un movemento popular que derrocara un presidente fedatario
dos intereses das grandes corporacións norteamericanas e que acaba de “exiliarse” en Miami.
Accedeu ao poder Carlos Mesa, contando co apoio tácito de Morales e o Movimento Ao
Socialismo (MAS) a cambio dun compromiso a favor dunha nova lexislación de hidrocarburos
favorábel aos intereses bolivianos e a refundación política do país. Eses compromisos non
foron cumpridos, e hoxe Bolivia abócase a un estoupido social como consecuencia da
intervención na rexión dos Estados Unidos de América (EUA) na defensa dos seus intereses.
Por todo iso, consideramos de interese a reprodución aquí do falado nesta xuntanza e que
pode resultar clarificador non só sobre o que acontece nese espazo xeográfico convulsionado,
senón tamén de como funciona o sistema económico vixente e cales son as experiencias dos
movementos sociais e políticos que o combaten en prol dun mundo máis xusto.
XOÁN CARLOS GARRIDO COUCEIRO
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Evo Morales, á dereita de Lidia Senra –Secretaria
Xeral do SLG, destacou que a poboación indíxena
en Bolivia representaba perto do 80% do total
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vo Morales: Como movemento
social e campesiño formamos parte da “Vía Campesina”. E desde aquela temos relacións moi estreitas coa
Coordinadora Labrega Europea (CPE),
pero tamén estamos nun movemento
político, o MAS. Actualmente son o
presidente do MAS. Nese proceso de
avance do campo, tema terra, comercialización dos produtos, o MAS fíxose hexemónico moi pronto no agro e
estamos agora a procurar unha alianza coa clase media e con outros movementos sociais para artellar unha
alternativa nacional para ocupar o poder político. Así pois, saíndo do movemento campesiño xa estamos implicando a oito sectores sociais.
Manuel Mera: Tanto o SLG -que forma parte tamén da “Vía Campesina”como nós, a CIG, como representantes do movemento obreiro, seguimos
con moito interese o que pasa en Bolivia, e sabemos da situación especialmente conflitiva na que están agora
polo asunto do gas, un exemplo da
aplicación do mesmo modelo económico que estamos a sufrir todos.
Evo Morales: Si, lamentabelmente en
Bolivia o neoliberalismo fíxonos moito dano. Utilizouse o pretexto de que
coa empresa privada se ía resolver o
problema do desemprego e da pobreza e mesmo o tema da corrupción.
Mais a verdade é que se incrementou
a corrupción, medrou o desemprego e
a crise económica e, por tanto, a crise
política. E aínda así, Gonzalo Sánchez
de Losada, como presidente da República quería seguir privatizando o gas,

E

polo que houbo un grande movemento pola recuperación da propiedade
dos hidrocarburos que pretendían entregar a través de Chile aos EUA. O levantamento popular fixo fuxir efectivamente o símbolo do neoliberalismo,
Gonzalo Sánchez de Losada, pero non
rematamos co sistema. Este goberno
acordou no 17 de outubro do 2003 unha nova lei de hidrocarburos, un referendo e unha asemblea constituínte, o
que significa a refundación do país. É
a axenda aprobada. E en base a iso
acordamos un pacto social non escrito
co actual goberno.
Manuel Mera: E nese proceso, a cuestión plurinacional como é abordada?
Evo Morales: Si, iso é precisamente
o que queremos acometer cos pobos
indíxenas desde a Asemblea Constituínte, porque na fundación do país
no ano 1825 non participaron na configuración do Estado.
Iso estaba nos planos aprobados, pero o actual goberno volve a inclinarse
para o modelo económico neoliberal,
e por iso xorde de novo a protesta.
Nós non dicimos que non imos vender o gas, senón que o imos facer
noutras condicións de xeito que beneficie aos bolivianos e non só ás
transnacionais. E se non é posíbel
elaborar unha nova lei de hidrocarburos, modifiquemos a que hai, que se
grave 50% da explotación do gas polas transnacionais, que Xacementos
Petrolíficos Bolivianos se habilite como operador en representación do
Estado, que haxa plantas procesadoras do gas natural e empezar a industrializar. E neso temos o apoio da comunidade internacional e especialmente da ONU. Pero hai gobernos
que queren entrar ao negocio e aí está a grande corrupción. Batemos o récord mundial neste tema.
Manuel Mera: Nesa loita contra o neoliberalismo tamén estades á beira do
movemento obreiro, a Central Obreira
Boliviana (COB) co que tedes coincidencias pero tamén diferenzas...
Evo Morales: Temos diferenzas con
algún dirixente da COB, con Jaime
Solares. El di “insurrección armada e

Entrevista a Evo Morales

Hoxe do que se trata é
de reorientar a
democracia que está
goberno obreiro-campesiño” sen respectar as regras de xogo da actual
democracia. Nós decidimos como
movemento campesiño pasar das
protestas ás propostas e entrar nas
regras desta democracia aínda que
non estamos de acordo con moitas
delas. Pero para superar eses desacordos estaría a Asemblea Constituínte.
Queremos profundar nesa democracia formal incorporando, por exemplo, a democracia comunal da nosa
tradición indíxena. Nesa democracia
comunal non hai maiorías nin minorías, senón que funciona por consenso, ten que entenderse en base a
razóns e non intereses irreconciliábeis. Esa é a diferenza fundamental
con Solares que non sería coa COB
senón máis ben co sector do Partido
Obreiro Revolucionario... que sempre
andan con iso da loita armada pero
nunca a fan. Despois, en aspectos
programáticos e mesmo no feito de
que eu sexa presidente do país non
expresan a súa desconformidade.
Pero cando dixeron “Peche do Parlamento!”, iso é ditadura, e a COB é a
que recuperou a democracia nas pelexas dos anos 70 contra as terríbeis
ditaduras que sufrimos. Hoxe do que
se trata é de reorientar a democracia
que está en mans da oligarquía a
favor do pobo, pero non acabar coa
democracia conquistada.
Ás veces parece que os sectores trosquistas que reclaman esa insurrección armada están a facer o xogo aos
sectores golpistas do exército que están agardando a oportunidade para
se alzaren de novo co poder.
Xesús Seixo: Cal é a situación dunhas
forzas armadas que sabemos que en
Latinoamérica tiveron un papel moi
determinado na súa historia e son fundamentais para permitiren ou impediren os cambios que se leven a cabo.
Evo Morales: A vantaxe que temos é
que están moi divididos. Hai bos militares, do alto mando incluso, e sobre todo na tropa que están moi identificados con nós. Hai moitos
militares aimará e quechua que non
renegan do que son.

Manuel Mera: E en canto á relación
entre consciencia de clase e identidade étnica...?
Evo Morales: Si, antes nos obreiros
non había ese orgullo indíxena que topamos hoxe, senón todo o contrario.
Hoxe xa se oe “eu son quechua”, “eu
son aimará”, “eu son guaraní”. Antes
oíase iso de que aos indios nos van levar en ombros ao poder os obreiros.
Eran eles os arquitectos da revolución
e nós só os albaneis. Pero agora iso
cambiou. Hoxe hai moito respecto.
Hai que ter en conta que a poboación
indíxena somos 62% do país segundo
o último censo do 2001 no que moitos
desclasados non se declararon como
tales aínda sabendo que o eran. Pensamos que realmente somos 80%
Lidia Senra: No contexto desa loita
contra o modelo neoliberal no agro,
como está a cuestión dos organismos
xeneticamente manipulados (OXM) e
concretamente na cuestión da Soia.
Aquí na Galiza a alimentación animal
está moi complementada con millo e
soia que vén fundamentalmente dos
EUA. E os fabricantes de alimentación animal dinnos que cada vez é
máis difícil atopar millo e soia que
non sexa OXM
Evo Morales: En Bolivia non temos
soia manipulada xeneticamente. Eu
veño de estar en Venezuela, que estaba pechando o mercado para a soia
boliviana en favor da de Colombia e
Paraguai. Faleino con Chaves –que
está sendo acosado polo imperio– e
díxenlle: se ti caes, tamén nós caemos, e se nós caemos tampouco ti
tes fortaleza. Neste momento, temos un problema económico, cómprenos soia e iso axudaranos a saír
da crise. E Chaves falou cun e con
outro ministro e díxome: non hai
problema, pola democracia e por ti
Evo, compramos soia. Iso fará posíbel manter a soia boliviana allea ás
multinacionais e permitirá producila
de xeito natural sen transxénicos á
diferenza do que ocorre noutros países, e permitiranos oferecer ao mercado europeo unha soia non manipulada xeneticamente.

en mans da oligarquía a
favor do pobo, pero non
acabar coa democracia
conquistada

Xesús Seixo, Secretario Xeral da CIG, fíxolle
entrega de diversas publicacións a Evo Morales
ao remate do encontro
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Entrevista a Evo Morales

O problema non é a coca senón a cocaína, e para
que se transforme a coca en cocaína, de onde
veñen os axentes químicos que se usan? Por que
non hai control diso? Bolivia non produce ácido
sulfúrico
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En calquera caso eu non son especialista nese tema, eu non son produtor
de soia... son produtor de coca, e os
nosos problemas son ben distintos.
Por exemplo, a identificación que se
fai entre a folla de coca e a cocaína e a
utilización da cuestión da droga para
xustificar o incremento da intervención dos EUA nos nosos países. A
escusa en Iraq foron as armas de destrución masiva, para Latinoamérica a
xustificación é o “narcoterrorismo”.
Véxase o caso do Plano Colombia,
IRA e o adestramento das nosas forzas armadas nos EUA.
Lin unha reportaxe no que entrevistaban a un deses militares que fora a
esas escolas de adestramento e preguntábanlle: “qué aprendeu vostede?”,
”Aprendemos a matalos”. “e quen son
os seus inimigos?”, “primeiro os pobos
indíxenas, segundo algúns axitadores
urbanos e terceiro algunhas ONGs”
Pero por qué os pobos indíxenas, pois
porque somos os lexítimos propietarios do noso territorio, e por fin espertamos e queremos recuperalo. E o
territorio non é só o chan, é tamén os
recursos naturais que ten o subsolo.
Entón recuperar o territorio é rematar
coas transnacionais, coas concesións
mineiras, coas privatizacións dos hidrocarburos... e aí está o problema
dos EUA que utilizan o asunto da loita contra o narcotráfico como instrumento de sometemento.
Xesús Seixo: Logo, vós defendedes o
dereito a producir coca para usos legais pero os EUA sosteñen que é para
o narcotráfico, empregando isto como

coartada para o seu intervencionismo
na rexión.
Evo Morales: Claro. A coca é un simple pretexto porque se non houbese coca, usarían o tema do control da reserva forestal, ou senón sería outra cousa.
Eu son produtor de coca e acepto delimitar os cultivos para o consumo legal. Máis temos unha demanda para o
uso legal de coca por enriba do que
hoxe producimos. O que ocorre é que
os EUA non permiten que se venda
coca a outros países ademais deles.
Non nos deixa vender a China, por
exemplo, que nos pide que tripliquemos a produción. E o problema non é
a coca senón a cocaína, e para que se
transforme a coca en cocaína, de onde
veñen os axentes químicos que se
usan? Por que non hai control diso?
Bolivia non produce ácido sulfúrico.
Eu lancei unha oferta de pacto cos
EUA contra o narcotráfico e non obtiven resposta. En cambio, o embaixador norteamericano reuníuse con políticos condenados por narcotráfico para
impedir que o MAS chegue ao poder.
Agora estase a descubrir, por exemplo,
que a DEA estivo implicada no narcotráfico para xerar recursos económicos
para financiar a CONTRA de Nicaragua
para combater os Sandinistas. Quen
manexa o millóns de dólares da cocaína? Os campesiños? Non, só os que
controlan o poder político e económico.
Xosé Ramón Cendán: Nós como galegos entendemos a loita polo recoñecemento dos indíxenas, tendo en conta a nosa experiencia de loita polo
recoñecemento da nosa nación negada. Todos estamos pola consecución
dun Estado Plurinacional.
Evo Morales: Eu o que quero que se
entenda é que nós queremos a unidade pero dentro do recoñecemento da
diversidade. A clase dominante chámanos racistas por falarmos de aimará e quechua... pero cando nós falamos da refundación do país non
falamos de exclusión. Os indíxenas
xamais fomos excluíntes, máis ben ao
revés. Queremos refundar o país para
vivirmos xuntos sen que haxa discriminados e discriminadores ■

Economía

A política de redistribución
estatal e da Unión Europea

As políticas rexionais e os procesos de converxencia real con espazos máis avanzados só
realizan os seus obxectivos nun horizonte temporal de medio ou longo prazo e requiren para
a súa viabilización tanto unha meirande capacidade de decisión propia sobre os elementos
determinantes da configuración dun desenvolvemento autocentrado, como dun
funcionamento correcto, baseado na aplicación dun principio de equidade territorial
adecuado e xusto, das políticas redistributivas realizadas pola UE e polo Estado.
Neste sentido deberiamos ter
claro que os resultados actuais que
poidan apresentar as balanzas fiscais
pasadas e actuais –cuxo coñececemento resulta porén unha necesidade, pese ás dificultades metodolóxicas inherentes– non son máis que un
epifenómeno da situación de dependencia, ademais de que a mesma realidade económica non se deixa resumir neste aspecto limitado, ignorando
os procesos reais: intercambios reais e

financieros (comercio, sistema financiero, Galiza como subministradora
dunha energía barata ao resto do Estado e facendo unha entrega monetaria gratuíta inmensa a través do mecanismo da tarifa unitaria…). Só
nunha situación de recoñecemento
do carácter plurinacional do Estado,
só nunha nova situación na que Galiza teña capacidade política-financeira
real poderá encarar a súa actual situación de atraso a respecto do Estado e

XOSÉ DÍAZ DÍAZ
Economista. Foi membro do Comité de
Empresa de ASTANO. Foi deputado do
BNG no Parlamento de Galiza no
período 1997-2005
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Peirao galego con inscrición que pode lerse en
dobre sentido atendendo a retranca popular sobre
os impedimentos a desenvolver calquera
actividade produtiva que pasa a equipararse a
calquera outra delitiva que puidera cometerse.
Os límites á desenvolver os nosos sectores
produtivos non compensan as axudas que poidan
aportarse
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da UE, de mellorar portanto o benestar da súa poboación, de fomentar a
autoresponsabilización coas consecuencias políticas derivadas a respecto da asunción do nacionalismo polo
pobo galego, a comezar polas súas clases traballadoras. A permanencia da
situación político-institucional actual
é a garantía da estabilidade desta situación de atraso cando non da súa
futura deterioración á vista dos novos
retos que temos diante de nós.
O desenvolvemento rexional
constitúe, desde hai tempo, unha das
principais políticas da UE e dos seus
Estados membros, co obxectivo de
conseguir unha distribución maís
equilibrada e sostíbel da riqueza do
benestar e do desenvolvemento
socioeconómico. O propio proceso de
descentralización política e administrativa experimentada polo Estado a
través da conformación do chamado
Estado das Autonomias, resituou,
aínda que só fose de maneira moi
limitada, os procesos de desenvolvemento no ámbito autonómico, facéndonos máis evidente a necesidade de
afondar nesta dirección, negada con
rotundidade polo estado, en cuxas
mans permanencen aínda os máis
poderosos instrumentos políticos e
económicos, cuxas distribución territorial determina de maneira considerábel a evolución deste obxectivos de
desenvolvemento.
Malia o recoñecemento constitucional formal-declarativo da igualdade
e solidariedade como criterios de equidade en relación co gasto de carácter

territorializábel, traducido especialmente na obriga por parte dos poderes
públicos estatais “de promover unha
distribución equitativa da renda rexional” (Aª 40 ) e de velar “polo estabelecemento dun equilibrio económico
adecuado e xusto entre as diversas
partes do territorio español” (Aº 1381), na realidade este gasto público ten
como característica salientábel unha
distribución territorial moi desigual,
propia dun modelo centro-periferico,
de tal maneira que Galiza vén percibindo un volume de fundos incluso
inferior ao que lle correspondería en
termos da súa poboación relativa, criterio redistributivo insuficiente e inxusto en termos de equidade. Dilatado no tempo, este fenómeno
constitúe unha das dimensións da
marxinación estrutural a que está submetido o noso pais, e que só o avance
na capacidade de autogoberno, no recoñecemento do estado plurinacional,
pode permitir superar, de maneira de
viabilizar na realidade o aseguramento
do acceso por todos os galegos aos servizos públicos fundamentais en condicións de igualdade, e de instrumentar
mecanismos de cohesión territorial
que impulsasen e promovesen actuacións destinadas a potenciar o desenvolvemento dos territorios máis atrasados –como é o caso galego–,
posibilitando a súa converxencia real
en renda, emprego e benestar.
Así, os criterios efectivos de distribución dos diferentes fundos
comunitarios maioritariamente de
xestión estatal: do fundo de compen-

Economía

O crecemento xeral non
é máis que unha
condición necesaria
sación interterritorial (FCI) creado
por mandato do artigo 158.2 da
Constitución española para “ corrixir
os desequilibrios económicos interterritoriais e facer efectivo o principio
de solidariedade; da política de incentivos rexionais, para o fomento e
impulso da capacidade produtiva e
do emprego: ou dos investimentos
públicos reais realizados polo Estado
atendendo a criterios de necesidade,
de desenvolvemento rexional e de
crecemento e eficiencia económica;
constitúen un conxunto de elementos de máxima importancia, tanto
cuantitativa como cualitativamente,
de cara á promoción dos desenvolvementos para unha autonomía dada, e
determinan en grande parte as súas
posibilidades de converxencia real e
desenvolvemento, evitando que non
quede máis remedio que o recurso á
emigración para subsistir nunhas
condicións relativamente subdesenvolvidas e case asumindo unha función de simple reserva estatal.
É sabido que, como moito, o crecemento xeral non é máis que unha
condición necesaria pero non suficiente para que exista un desenvolvemento equilibrado territorial e socialmente, propiamente tal. A ideoloxia
disfrazada de ciencia de que o crecemento económico xeral per se permite resolver de maneira automática os
problemas caracteristicos dos paises
ou rexións atrasadas, menos desenvolvidas, tanto a nivel internacional,
como comunitario ou estatal, ten un
resultado completamente falso, como
pon en evidencia a experiencia empírica. O caso galego demóstranolo sen
necesidade de contemplar a realidade
do desenvolvemento/subdesenvolvemento, dentro do Estado español, como as dúas caras da mesma moeda.
O feito mesmo de que a nivel comunitario ou español se contemple a
necesidade de pór en prática as denominadas políticas rexionais, ou políticas de coesión económica e social, non
é máis que o recoñecemento palatino
de que o simple crecemento xeral, de
que o funcionamento sen trabas das

“forzas do mercado” so o prisma de
considerar o mercado como un “deus
ex marchina”, por si sós, non fan senón acentuar os desequilibrios territorios e sociais, o que obriga a unha intervención pública para mitigar eses
efectos automáticos de concentración
territorial e social da riqueza e o benestar. As cifras de crecemento da
desigualdade, de concentración e centralización da riqueza, de crecemento
do número dos excluídos mesmo dentro dos espazos avanzados, constitúe
unha realidade de recoñecemento xeral, sen necesidade de ter que recorrer
aos informes de Desenvolvemento
Humano elaborado pola ONU.
Na Galiza a ausencia por parte do
goberno galego dunha política efectiva
orientada a impulsar e fomentar un
desenvolvemento autocentrado, o seu
comportamento rutineiro e pasivo, a
súa actitude submisa e na reivindicativa perante o goberno español, non fai
máis do que consolidar permanentemente a negativa posición Galega en

pero non suficiente
para que exista un
desenvolvemento
equilibrado territorial e
socialmente

Ría galega aproveitada nos seus diversos usos
produtivos e recreativos. A falta de iniciativa
institucional para apoiar as vantaxes
comparativas dos nosos produtos impide
incrementar a creación de riqueza e emprego
necesario para evitar a sangría migratoria
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A mocidade está a ter unha presenza activa nas
mobilizacións do sindicalismo nacionalista
galego. Na imaxe, manifestación polas rúas
de Vigo
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termos relativos no conxunto do Estado e na UE, tal como nos mostran os
indicadores habituais que pretende
medir a criazón de riqueza, o emprego,
a investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i), a sociedade da información e do coñecemento, o crecemento ou os diferentes elementos que
integran o concepto do benestar. Porén, para a Galiza, o obxectivo fulcral
de se achegar en converxencia real cos
espazos máis avanzados do Estado
non será posíbel sen realizar mundanzas políticas na dirección de se dotar
dun meirande poder político e financiero propio, dunha meirande capacidade de decisión sobre as súas fontes
de creación de riqueza e de actuación
sobre os motores determinantes do
proceso de acumulación, e que exixa e
posibilite simultaneamente a aplicación nos ámbitos comunitario e estatal
de políticas redistributivas efectivas,
de rexionais ou de coesión económica
e social, que fagan viábel e posíbel un
proceso de converxencia real en tanto

que membros integrantes destes espazos estatal e supra-estatal.
Paradoxalmente, reiterase machaconamente a idea que estas políticas
rexionais teñen en conta as circunstancias económicas, sociais e demográficas galegas. O tópico da “Galiza subvencionada”, prédica recorrente dos
partidos de ámbito estatal, pon de releve non só a defensa dunha nada
moderna e absurda idea mendicante,
impropia da dignidade do país no que
vivimos, senón que espalla a idea
perversa de Galiza como país inútil,
incapaz de valerse por sí propio, incapaz logo de tanta “subvención” de
acadar os niveis relativos de riqueza e
benestar existentes como media no
Estado o una Unión Europea. Unha
Galiza “subvencionada” que ten tanto
de verdade como que son os países
periféricos os que explotan as metrópoles, de maneira que a súa situación
de dependencia opera en sentido beneficiosos para eles!
Claro que se o que realmente
acontecera é que a política redistributiva que practican a UE e o Estado
español resultara inxustamente insuficiente na Galiza relativamente á
súa situación de partida e actual, caracterizada por unha menor renda
por habitante, taxas de ocupación e
actividade máis baixas, maior desemprego, menor dotación de capital
produtivo e social, tanto público como privado, menor dotación de capital tecnolóxico, etc, poranse nitidamente ao descuberto a finalidade
intrinsicamente demagóxica e ideolóxica do recorrente eslogan da “Galiza subvencionada”, a as verdadeiras
intencións dos seus promotores.
Non parece que visións científicas, rigorosas, ou as incluídas nos diferentes informes sobre a Cohesión
Económica e Social comunitarios, sexan demasiado concordantes coas
afirmacións baseadas na simple falsidade, na simple propaganda, realizadas sen o rubor máis mínimo pola
Xunta de Galiza, con descricións idílicas da evolución relativa do noso
país no contexto estatal e comunita-
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O slogan da “Galiza
subvencionada” non
constitúe mais que
unha consigna para
rios nas que nada menos pretende
aparecer como pioneiro en case todo,
constituíndo unha auténtica envexa
mundial, malia á súa concepción da
“Galiza subvencionada”
Tamén é verdade que o regresivo
momento político actual, caracterizado no ámbito do Estado por unha intensificación da recentralización, por
un reforzamento ideolóxico do españolismo e a súa deriva de profundización do centralismo por unha invasión acrecentada das xa case
inexistentes competéncias exclusivas
a través dunha aplicación abusiva da
legislación básica estatal e outros
procedementos, agora matizados polo “zapaterismo”, por unha negativa
teimuda mesmo a completar o propio
contido estaturio, xa que non digamos a súa modificación para mellor
server aos intereses galegos, pretendendo reducir o actual estado das autonomias a unha simples descentralizacións administrativas, van xusto
na dirección contraria do que Galiza
precisa, para ser capaz de avanzar na
converxencia real. Mesmo o falso
dogma do ‘déficit cero’ utilizase para
limitar radicalmente as posibilidades
de actuación dos gobernos autonómicos na dirección de impulsar o desenvolvemento das súas comunidades e
de ser capaces de atender suficientemente ás demandas crecentes de servizos públicos modernos e de calidade por parte dos seus cidadáns.
No entanto, de considerarmos os
resultados na Galiza en relación coa
media estatal, da aplicación dos recursos comunitarios e de aqueles
procedentes da política rexional e
dos investimentos previstos reais estatais no periódo 1986-1999, de acordo cos datos oficiais, os datos son
ben elocuentes:
a) Segundo a evolución dos pagos
con cargo aos fundos comunitarios do Fedre, o Fse, o Feoga, seccións Garatía e Orientación, o Ifop
e outros recursos agrários e pesqueiros, e o Fundo de Cohesión,
recibidos polo Estado Español no
período 1986-1999, a participa-

b)

c)

d)

e)

ción neles do noso país foi unicamente de 5,8%.
A distribución do FCI, que actualmente só perciben as rexións obxectivo 1 e as cidades de Ceuta e
Melilla, e fundos anexos (compensacións transitorias e fundo de Teruel) correspondente a este período, significou unha participación
galega promedio de 13,4%
No ámbito dos incentivos rexionais estatais, a participación media
galega nas propostas de pago desde o 1 de xaneiro de 1987 ao 31 de
decembro de 1999 foi de 7,5%
Finalmente, no contexto dos invetimentos públicos reais previstos,
a través dos orzamentos xerais do
Estado, cotemplando a partir do
ano 1977 tamén os investimentos
da Seguridade Social e das empresas públicas, no mesmo período
1986-1999, a participación media
galega traducíuse en 3.9%%
Como resumo, a participación combinada media galega neste conxun-

consumo interno, de
maior ou menor
eficacia, mais que nada
ten a ver co que
acontece na realidade

POLÍTICA REXIONAL ESPAÑOLA E FONDOS COMUNITARIOS
Período 1986-1999 (millóns de pesetas de 1999)
Recursos
Fondos comunitarios 1
FCI + CT + Fondo Teruel
Incentivos Rexionais *
Investimentos previstos do Estado
TOTAL

Galiza
1.064.735
422.268
25.567
830.160
2.342.730

Recibidos por
Estado
18.236.126
3.145.930
339.594
21,551.255
43.272.905

% G/E
5,84
13,42
7,53
3,85
5,41

* Período 1987-1999

1

FONDOS COMUNITARIOS NO PERÍODO 1986-1999
(millóns de pesetas de 1999)

Recibidos por
FEOGA-Garantía
FEDER
FSE
FEOGA-Orientación, IFOP e outros
Recursos Agrarios e Pesqueiros
Fondo Coesión
TOTAL

Galiza
148.738
442.561
167.456

Estado
8.952.883
4.529.670
2.321.025

% G/E
1,66
9,77
7,21

195.653
110.328
1.064.735

1.400.996
1.031.553
18.236.126

13,97
10,70
5,84
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Guillerme Vázquez, Salomé Álvarez, Luciano
Sobral, Miguel F. Lores e Luís Ovelleiro nunha
manifestación en Pontevedra
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to de importantes recursos financieros para o desenvolvemento,
procedentes das políticas redistributivas da UE e do Estado, sitúase
nun 5,4% moi inferior ao promedio
que a poboación galega significou
neste período temporal a respecto
da poboación española (7.1%), quedando claro que o slogan da “Galiza
subvencionada” non constitúe
mais que unha consigna para consumo interno, de maior o ou menor eficacia, mais que nada ten a
ver co que acontece na realidade.
De igualar a participación galega
nos recursos mencionados á participación poboaciónal, Galiza debería ter recibido neste período de 14
anos unha cuantia monetaria adicional de case 4.423.608,8 millóns
de euros do ano 1999, 315,54 millóns euros/ano adicionais.
f) Pola contra, o goberno galego, á diferenza do que acontece co resto
das comunidades autónomas, permítese practicar unha especie de
“solidariedade invertida” ao asumir
o financiamento total ou parcial de
investimentos que correpondería a
financiar e executar exclusivamente a Administración central.
Tamén debería ficar claro que un
criterio de equidade fundamentado na
igualdade de aportación financeira por
habitante no se pode considerar apropiado, pese ás apariencias, e pese a ser
defendido teóricamente polas forzas
políticas estatais, xa que é ben coñecido que o seu actual nivel de necesidades é moi superior á média estatal,

que a dotación de infraestruturas produtivas (estradas, camiños de ferro,
hidráulicas, portos, aeroportos) ou de
equipamento de carácter social resulta
en xeral máis oneroso na Galiza dadas
as concretas circunstancias do seu territorio e o asentamento especifico e
diferencial da súa poboación. Éo moito menos de se tomar en conta, como
se debería, o seu menor nivel de renda
relativa a respecto da media española,
ocupando o terceiro lugar pola cola no
Estado, superando unicamente a Extremadura e Andalucia, a mesma situación que se produce de considerar
o nivel na taxa de paro, aínda que agora invertindo a situación, para neste
casos ser a terceira pola cabeza.
Así, debería ficar claro que á vista
de que os criterios nos que se fudamenta a distribución de recursos procedentes da UE e da política rexional e
de investimentos do Estado están sustentados en criterios de equidade que
perxudican notoriamente a Galiza, deixando de recibir cuantias monetarias
de enorme importancia cuantitativa
que lle coutan as súas posibilidades de
converxencia real cos espazos máis
avanzados do Estado e da Unión Europea. Así, unha das actuacións máis relevantes que debe afrontar un goberno
galego, propiamente tal, debería consistir en estabelecer unha negociación
co goberno central para alcanzar un
compromiso na forma dun convenio
ou equivalente, de maneira que a política de redistribución do Estado con
Galiza atenda a criterios de equidade e
eficiencia que teñan en conta as súas
necesidades relativas, a súa participación relativa poboaciónal, o maior custo relativo na dotación de todo tipo de
infraestruturas necesarias para o desenvolvemento económico e social, e a
súa posición relativa actual en termos
de riqueza e benestar, que permitan
que Galiza avance na converxencia real coa media estatal e comunitaria, recuperando o tempo perdido en anos
anteriores como resultado da ausencia
dunha política de defensa dos intereses galegos no contexto estatal no que
estamos integrados ■
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A liberalización do

ensino público

Para moitos galegos e moitas galegas o ensino debe ser, ante todo, un servizo
destinado a dar formación –prioritariamente ás novas xeracións– e que debe ter
como principios de actuación os cinco seguintes: galego, público, laico, democrático e
de calidade. Centrarémonos neste artigo na análise dos procesos de mercantilización
do sistema educativo e na necesidade de manter o ensino como un servizo público.
No mundo chamado desenvolvido,
distintos gobernos e diferentes políticas educativas veñen actuando nos derradeiros 15 anos para mudar a concepción do ensino como servizo público
coa pretensión de substituíla por outra
que entende o ensino como un máis
dos sectores en que a iniciativa privada
pode prestar servizos a cambio de obter
beneficios, sen importar se os beneficios se obteñen por aportación do Estado ou dos propios usuarios.

E non son de estrañar esas políticas se temos en conta que o sector
educativo (incluíndo o orzamento
que os estados destinan a educación
e o mercado da educación propiamente dito) move mundialmente, segundo algunhas estimacións, un orzamento próximo aos 60 billóns de
dólares, con máis de 50 millóns de
traballadores (necesitaríanse 15 millóns máis nos próximos 10 anos, segundo a UNESCO) e con unha clien-

XOÁN COSTA CASAS
Presidente da Asociación SocioPedagóxica Galega (AS-PG). Profesor
no ensino secundario e autor de
diversas publicacións para o ensino
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Aspecto do correlingua celebrado en Ferrol,
diante do concello
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tela potencial de máis de 1200 millóns de persoas. Así que neste contexto, e cunha orientación política
adecuada, temos todos os elementos
para que os planos de reforma dos
sistemas educativos se sucedan en
toda Europa e, se ben teñen algunhas
particularidades segundo os Estados,
tamén é certo que tenden a se parecer
fortemente por seguiren directrices
comúns, emanadas de organismos
como a OCDE, o Banco Mundial, ou
máis recentemente a Organización
Mundial de Comercio que desde
1994, pero especialmente desde o
ano 2000, inclúe o ensino entre os
sectores que se deberán liberalizar.
Tamén o asume así a propia Comisión Europea, como entidade política que debe levar a cabo esas instrucións, cando di “chegou o momento
da educación fora da escola e a liberalización do proceso educativo que así
se fai posíbel, desembocará nun control por parte de provedores de servizos educativos máis innovadores que
as estruturas tradicionais”
Desde esta perspectiva incídese no
sector privado para que se lance tamén á conquista da formación inicial,
básica. E os gobernos, especialmente a
Xunta de Galiza, facilítano sen problemas, cando non o fomentan quer de
forma directa quer de modo indirecto,
facendo unha interpretación da lei totalmente parcial: Aí están os concertos en Educación Infantil e outros tramos de ensino non obrigatorio e as
cantidades de diñeiro aportadas pola
Xunta para financiar o ensino privado.

Estas políticas, teñen como finalidade adaptar os sistemas educativos á
chamada economía global, de xeito
que algúns “expertos” comezan a falar
da necesidade dun modelo de ensino
internacional, que teña como fundamentos un programa de contidos fixado a nivel estatal centrado sobre todo
nas matemáticas e nas linguas estranxeiras; o desprazamento das decisións
operativas aos centros escolares; a utilización dos exames como barómetro
de competencias e un proceso de
aprendizado que dure toda a vida, pero por conta do individuo, xa que se
entende que é responsabilidade do individuo formarse ou non para competir adecuadamente no sistema.
Todas estas directrices, que
constitúen a aplicación ao sistema
educativo da política neoliberal, ciméntanse en informes surxidos nos
anos 90 e que teñen a súa derradeira
expresión a nivel europeo nas indicacións emanadas dos cumes de Lisboa e Niza, e concretadas no documento Futuros obxectivos precisos
dos sistemas educativos.
Hoxe non resulta estraño falar da
educación como un mercado, sobre
todo en América do Norte, onde habitualmente se fala de: mercado da
educación,de education business,
mercado de produtos e servizos relacionados coa educación, empresas
educativas, etc.
E non debe ser casualidade que o
I Mercado mundial da Educación se
celebrase en Vancouver en Maio de
2000, coincidindo case co Cume de
Lisboa, onde se celebrou en 2003 o
II Mercado
Sobre o que é o Mercado da Educación Mundial (WEM) non ofrecen dúbidas as aclaracións que figuran no
programa da edición de Lisboa: “wem
é o único evento profesional dedicado
ao negocio internacional da educación,
formación e educación permanente.
(...) O enfoque céntrase en transaccións comerciais –compra e venda de
produtos, dereitos, servizos e sistemas, así como encontrar socios, modelos e expertos institucionais que me-
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O Banco Mundial
entende a formación
con unha mercadoría,
llor respondan a obxectivos concretos.
(...) Ademais, existen amplas oportunidades para o ensino a través do programa da conferencia que se centra na
realización de negocios internacionais
no ensino, con sesións que proporcionan visións xerais sobre as necesidades e oportunidades no mercado do
ensino, así como a información sobre
asociacións e modelos comerciais e sobre as mellores prácticas de vantaxe
competitiva en todo o mundo”
Esta concepción do ensino asimila a formación con unha mercadoría,
–sobre todo a formación superior–
os pais e nais como clientes e a escola como un produto, ao que obviamente se lle debe pór unha etiqueta
de calidade. Así o entende o Banco
Mundial nun informa presentado á
UNESCO en 1998:
“A educación superior, argumenta o Banco Mundial, é un ben
privado –non público– cuxos problemas son manexables ou están
ao alcance de solucións de mercado. Isto é, enmárcase nunha oferta
limitada, non está en demanda por
todos, e está dispoñible por un prezo. Tamén, os consumidores (negocios e industria) están “razoablemente ben informados’’ mentres
que os provedores (administradores e profesores) están “frecuentemente mal informados –condicións que son ideais para que
operen as forzas do mercado”
E sendo un produto debe estar
suxeito aos mecanismos reguladores
do mercado. En Nova Iorque os xornais publican cada primavera a clasificación das escolas para que os pais
e nais elixan. Estas listas circulan
logo nas axencias inmobiliarias, chegando a condicionar o prezo da
vivenda a clasificación da escola. A
isto algúns chámanlle igualdade de
oportunidades. Na realidade o que
fai e clasificar os centros segundo a
procedencia socio-económica dos
alumnos. Polo tanto, desigualdade
de clase = desigualdade no acceso
aos centros e ao ensino. Tamén hai
guías impresas e páxinas en Inter-

sobre todo a formación
superior, os pais e nais
como clientes e a
escola como un produto
net. Pode verse un exemplo en
http://www.usnews.com. Pódese comprar a Guía dos mellores colexios para
o 2006 por 14,95 dólares. En Galiza
tamén comezan a aparecer indicadores deste tipo e no Estado xornais
como El Mundo publican anualmente
a súa clasificación.
Razóns para falarmos de mercado
non faltan: Algunhas estimacións
indican que o gasto mundial en educación é mais do dobre do do mercado do automóbil. É polo tanto un
sector ben apetecíbel para a empresa
privada. Por iso, xa en 1989 a patronal europea, reunida na ERT publica
un informe titulado Educación e
competencia en Europa. O seu obxectivo declarado: comunicar aos políticos que a xestión do ensino debía
pasar as súas mans. Neste primeiro
relatorio pódese ler: “o desenvolvemento técnico e industrial das
empresas europeas esixe claramente
unha renovación acelerada dos sistemas de ensino e dos seus programas,
que a educación e a formación son
consideradas como investimentos
estratéxicos vitais para o éxito futuro
da empresa” E o informe lamenta que
“a industria case non teña influencia
sobre os programas de ensino” que
“os ensinantes teñen unha comprensión insuficiente do entorno económico, dos negocios e da noción de
proveito” e ademais “non comprenden as necesidades da industria”.
En 1995 a mesma patronal nun
novo informe: Unha educación europea, cara a unha sociedade que aprenxaneiro|febreiro|marzo 2005 terra e tempo 17
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Concentración diante do Reitorado da
Universidade de Santiago, na Praza do Obradoiro,
contra a Lei de Ordenación Universitaria
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de, afírmase que a educación debe
considerarase como un servizo prestado e que os gobernos deben comezar a
“consumir” formación ao longo de toda a vida. Pouco despois a Comisión
Europea dá a luz o libro branco sobre
a educación e a formación onde se insiste na necesidade dunha formación
polivalente. Case simultaneamente un
informe da OCDE considera que a
educación para sempre é un imperativo do mercado.
Toda esta política de desregulamentación e de liberalización do sistema educativo ten, entre outras, unha
pretensión: o fin do ensino público,
un final programado, se habemos de
crer os ideólogos da Comisión Europea, que pensan que “chegou o tempo
da educación fóra da escola”. Mais tamén ten unha consecuencia: o acrecentamento das desigualdades sociais
perante o acceso ao saber.
Vivimos nun momento en que,
dunha parte, o mercado de emprego
reclama un pequeno número de traballadores con elevada cualificación,
mais doutra parte propón unha masa
crecente de empregos precarios, mal
pagados e que non necesitan mais que
as competencias básicas. Por iso, en
marzo de 1998, nos locais de IBM en
Stuttgart, o presidente da Patronal
Alemá, reclamaba un cambio radical
nos sistemas educativos cara a un “reforzamento da especialización, da diferenciación e da competencia”. Ou
sexa, ensino privado superespecializado para uns, ensino público nos arrabaldes do sistema para outros.

E esta é a doutrina da OCDE “Os
poderes públicos unicamente deberán
asegurar o acceso ao aprendizado a
aqueles que nunca constituirán un
mercado rendíbel e cuxa exclusión da
sociedade en xeral se acentuará a medida que outros continúen progresando”. ¿Estamos perante un extraordinario momento de lucidez ou perante un
enorme acto de cinismo? Que cada
quen pense o que queira. Eu penso
que o último, pois hai tempo que os
ideólogos do neoliberalismo se apropiaron de algúns elementos do discurso pedagóxico que movementos de renovación pedagóxica ou organizacións
políticas e sindicais viñan mantendo
para instrumentalizalos con fins económicos e así xustificar o seu modelo:
consignas como aprender a aprender,
a interdisciplinaridade, a calidade ou o
ensino para todos foron habilmente
recuperados e utilizados polo poder
político e económico.
Mais, que nos queda? Podemos
inverter esta tendencia? Está claro
que si. Os propios pensadores da OCDE son ben conscientes do rexeitamento social á privatización do ensino e da cultura: de aí que escriban: “a
reforma máis perigosa é a das empresas públicas, sexa para reorganizalas
ou para privatizalas. Esta reforma é
moi difícil porque os asalariados deste sector están case sempre ben organizados e controlan sectores estratéxicos. Van loitar con todos os medios
posíbeis... Canto máis desenvolto sexa o sector público, máis difícil será
levar a cabo a reforma.”
Nestes momentos pais, nais, a sociedade en xeral está a manifestar o
seu malestar por todos estes procesos
de mercantilización do ensino. Demostremos que estamos ben organizados e que podemos parar todo isto,
sabendo que só o ensino público poderá acometer a construción dunha
sociedade máis aberta e plural para
este século XXI; só desde o ensino
público se pode promover a tolerancia, aprender a edificar a democracia.
Únamos todas as voces en defensa do
ensino público ■
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Lorenzo Varela
a memoria no exilio
O Día das Letras
inaugurouse en 1963
aproveitando a efeméride
da primeira edición dos
Cantares gallegos
rosalianos. Configurouse
esta celebración nun
momento histórico difícil,
como unha xornada que
serviría para difundir a
lingua e a literatura de
noso, carentes de difusión
e recoñecemento oficial,
cando non vítimas de
perseguición e censura.
Porén, coa pasaxe dos
anos vese que a
celebración, ao se manter
coa mesma formulación
inicial, ficou ancilosada.
Hai xa sobre a mesa de
debate moitas propostas
para arexar a data, para
que recupere o seu
potencial dinamizador da
lingua que nos une, da
literatura que nos soña.

LORENZO VARELA: PASOU O DÍA?.
Este ano 2005, o Día das Letras tivo
un matiz singular ao lle ser dedicado
a unha figura pouco coñecida e pertencente ás xeracións vencidas polo
golpe militar do 36. Claro que a difusión do nome honrado tamén costuma ter na celebración das Letras unha parte importante de distorción
desde a oficialidade autonómica. Bo
exemplo é o material pedagóxico enviado pola Xunta de Galiza aos cen-

CARLOS MANUEL CALLÓN TORRES
Profesor de Lingua e Literatura, é autor
de diversos traballos centrados na
sociolingüística. Preside a Mesa pola
Normalización Lingüística
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A primeira intervención pública de Varela como
autor no sistema literario galego prodúcese no
ano 1944 no exilio en Bos Aires

tros de ensino, que non cita nin unha
soa vez que Varela militou no Partido
Comunista e que non aclara se viaxou
á Arxentina como exilado, como
emigrante ou como turista...
O caso é que pasou o Día e é de
temer que pasase xa a romaría, como
no refrán. Varela, tras o 17 de Maio,
voltará á galería de esquecidos, e con
el irán os protagonistas dos seus versos: María Balteira, Roi Xordo, o bispo Adaúlfo, a guerrilla... Mágoa que
se perdese a oportunidade de dar a
coñecer de verdade no país, non só o
percurso biográfico, político ou creador de Lorenzo Varela, senón tamén
o mundo novo que proxectaron os
nosos exilados e as nosas exiladas.
ESCRITOR EN GALEGO. Foi motivo
de polémica neste Día das Letras o
feito de que Varela sexa autor dunha
obra cativa en lingua galega: para alén
de algún texto solto en prosa, levan a
súa sinatura menos de trinta poemas,
esparexidos en dous volumes en galego: Catro poemas pra catro gravados
(1944) e Lonxe (1954), así como unha
compilación póstuma bilingüe: Homaxes (1979). Trátase dunha obra literaria escasa no noso idioma, mais
singular polas escollas temáticas feitas e pola terra e o tempo en que Varela opta por se presentar como poeta
no noso idioma, nun momento de
desercións e confusionismo.
Luís Seoane elabora catro gravados sobre catro figuras da historia da
Galiza e entrégallos ao amigo poeta
para que escriba versos para cada un
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dos deseños. Así nacen os Catro poemas pra catro gravados, unha obra cooperativa que pretende realizar unha
intervención política nun momento
de esperanza na derrota do fascismo.
Porque a poética, dicían eles, para os
galegos é política.
Nesta obra hai innovacións na literaturización da historia da Galiza.
Quérese subliñar unha historia valente de revolucións sociais, mais tamén
unha historia atrevida de revolucións
sexuais. As catro figuras homenaxeadas nesta obra son María Pita, Rui
Xordo, María Balteira e o bispo Adaúlfo. Fagamos un breve recordatorio
de cada unha destas persoas: María
Pita foi a heroína que defendeu A Coruña do ataque inglés no século XVI;
María Balteira é a máis lembrada das
nosas satirizadas soldadeiras medievais; Roi Xordo foi o líder da fracasada primeira revolta irmandiña, e Adaúlfo foi un bispo de Iria condenado a
morte por unha acusación de sodomía, mais salvado por un milagre.
Os Catro poemas pra catro gravados teñen unha estrutura simétrica
que axuda a subliñar a importancia
das mulleres na historia. No texto de
homenaxe a María Pita saliéntase o
seu carácter de líder militar con quen
o eu lírico di compartir unha mesma
loita pola comunidade. Ademais, no
poema sobre María Balteira sublíñase
o papel marxinal que lles toca vivir ás
mulleres nunha sociedade misóxina.
Os versos de Varela falan dunhas
normas sociais que impiden falar ben
dunha muller como María Balteira.
Luís Seoane manifestaba nun artigo de 1954 na revista Galicia emigrante que pretendía facer unha serie
de escritos sobre as mulleres. Dicía
que o facía coas seguintes pretensións, que traduzo: “Non só para que
as feministas teñan en Galiza un
exemplo do seu xeito de pensar, senón tamén para que os descendentes
de galegos e os que non o son, encontren na nosa terra un novo valor.” Referíase neste último caso a que en Bos
Aires se facía da “muller galega un tema de sainete”. Sobra dicer que o mo-
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A obra poética en
galego de Lorenzo
Varela contribúe para o
mantemento da
vemento feminista nos anos 40 e 50
estaba varrido da Galiza. Era a súa unha pretensión de alimentar o futuro,
para dignificar o país nun presente
precario e de surtir a despensa discursiva dun movemento progresista como o do feminismo con referentes
históricos pouco coñecidos. Estas
mesmas premisas pódense constatar
nos Catro poemas pra catro gravados.
Ademais, nesta obra sublíñase que
os protagonistas da historia son os
heroes e heroínas das clases populares
(María Pita e Rui Xordo), ou aquelas
persoas marxinais socialmente pola
súa conduta, sexan próximas ao lumpen nalgúns trazos (María Balteira) ou
pertencentes ás clases dominantes (o
bispo Adaúlfo ou o proprio Rui Xordo).
Porén, estas figuras pertencentes á
nobreza laica ou eclesiástica son reconvertidas e, portanto, “reconciliadas”
coas clases populares, pois o nobre Rui
Xordo lidera un movemento antiseñorial e o bispo é vítima dun xuízo
do cal, por vía sobrenatural, sae ileso.
Sobre as marxinalidades de María
Balteira e o bispo Adaúlfo, Lorenzo
Varela posiciónase coas actitudes respeitosas co diferente: o xograr do segundo poema burla as normas sociais
que impedían louvar á soldadeira, e o
touro que debería matar ao bispo por
homosexual opta por non lle facer
dano, en contraste coa realidade en
que non acontecen tales milagres.
A proximidade da Guerra Civil, o
contexto bélico en Europa contra o
fascismo e o coñecemento da existencia de guerrilleiros nas montañas galegas fixeron que, para alén do que os
textos puidesen dicer, a mensaxe que
deles se recebía viñese mediatizada
por esta situación. Mais no exilio o libro tamén interacciona nun contexto
inzado de prexuízos cara á Galiza polo republicanismo español, pois nalgúns sectores era identificada como
unha terra mansa ou como unha “rexión” filofascista, debido á súa rápida
caída no bando dos insurrectos.
POETIZAR UN PRESENTE AFASTADO. En 1954, Varela publica un outro

libro de versos en galego: Lonxe.
Desta volta, son os seus poemas os
acompañados polos gravados de Seoane, e non á inversa como na anterior
ocasión. Lonxe está composto de dez
poemas, con tres liñas temáticas claramente interconectadas: a resistencia contra o fascismo, a emigración
(tamén vinculábel ao exilio) e a saudade da patria (através de imaxes da
Galiza máis tradicional).
Os poemas máis difundidos, aínda
que limitadamente, son os do último
grupo, que eran tamén os máis inocuos no contexto político. Porén, os
textos salientados pola crítica futura
son os referidos ás vítimas da represión franquista: “Manuel Ponte”,
“Manuela Sánchez” e “Compañeiros
da miña xeneración mortos ou asesiñados”. Estas son composicións poéticas novidosas, innovadoras, dentro
do que se publicaba tanto no enclave
porteño do sistema literario galego
como, evidentemente, na Galiza.
Dous destes textos refírense á loita
da guerrilla nas montañas galegas:
Manuel Ponte foi un coñecido líder
do movemento e Manuela Sánchez
foi unha muller asasinada por defender unha partida de guerrilleiros. Reparemos que, novamente, hai a intención de non escurecer o papel das
mulleres na historia. Homenaxéase e
recórdase a dúas figuras próximas no
tempo, que non podían ser coñecidas
na comunidade a que pertenceran. A
literatura tenta cumprir así o papel
de difundir as figuras que a censura
non permitía que saísen nos medios
de comunicación, a non ser dun xeito desfigurado.

memoria, frente a
amnesia e a
narcotización
promovidas polo
fascismo

Portadas de dous libros sobre Lorenzo Varela.
O da esquerda escrito polo autor deste artigo e o
outro por Marga Romero

MANTER A MEMORIA. A obra poética en galego de Lorenzo Varela contribúe para o mantemento da memoria, frente a amnesia e a narcotización
promovidas polo fascismo. Nos seus
versos achamos a memoria dun pasado de revolucións sociais e atrevementos sexuais, mais tamén a da resistencia heroica no presente e o
recordo das vítimas do franquismo. É
esta unha historia que nos pertence ■
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A experiencia uruguaia

NIKO SCHVARZ
É membro da Comisión de Asuntos e
Relacións Internacionais da Fronte
Ampla (CARIFA) e comentarista
internacional do diario La República de
Montevideo. Exerce o periodismo desde
fai máis de medio século. Foi membro
do Comité Central do Partido Comunista
do Uruguai, subdirector e redactor
responsábel do histórico diario
comunista uruguaio El Popular desde a
súa fundación (1957) até a súa clausura
pola ditadura (1973), entrevistou a
destacados líderes dos Movementos de
Liberación Nacional, entre eles a Ho
Chi Minh en dúas ocasións, unha en
plena guerra (Hanoi, 1965), e a Ernesto
Che Guevara (Punta del Este, 1961)
durante a Conferencia do Consello
Interamericano Económico e Social da
Organización de Estados Americanos,
foi corresponsal en varios países,
colaborou coa Revista Internacional,
L’Humanité, periódicos mexicanos e coa
revista do P.T. Brasileiro Teoria e
Debate. Escrebeu os libros “América
Latina e o retoñar da utopía” e “José
Carlos Mariátegui e Rodney Arismendi,
dous cumios do marxismo na América
Latina”, é tamen co-autor de varias
publicacións sobre marxismo
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No Uruguai sobreviñeron nos últimos meses cambios transcedentais na
calidade e cantidade, que implican a apertura dun novo ciclo historico. O
cadro político transformouse de arriba a baixo. Os vellos partidos perderon o
control do goberno que detentaron durante os 175 anos de vida
independente da República. Neste artigo para o Terra e Tempo, debúllanse
as claves da historia recente de Uruguai.
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A Fronte Ampla naceu o
5 de febreiro do 1971 en
base ao principio rector
da unidade sen
Por vez primeira, a esquerda
acadou o goberno nacional e conquistou varios e importantes gobernos locais. Esta vitoria insértase, en toda liña, nun cadro político renovado en
América do Sul, subliñado polo acceso de Lula á presidencia do Brasil,
acada a esta altura o carácter dun xiro continental cara á esquerda e porfía próximos avances nesa dirección.
O acontecido no Uruguai é o froito
precioso dunha unidade de todas as
forzas da esquerda, avanzadas e antiimperialistas; dun longo, consecuente e sistemático proceso de acumulación de forzas populares. Estamos
comezando a demostrar, na práctica
política e na vida dos cidadáns, que
outro Uruguai é posíbel. Está é a experiencia do máis pequeno país de
América do Sul, con apenas 3,4 millóns de habitantes sobre 187.000
Km2, situado entre dous colosos, Brasil e Arxentina, na costa norte do Río
da Prata, e cunha saída acotada ao
Atlántico. É a nosa contribución á
transformación do mundo que é a razón das nosas vidas.

UN CAMBIO RADICAL: A ESQUERDA NO GOBERNO. O 31 de
Outubro do 2004 realizáronse eleccións presidenciais e das dúas ramas
lexislativas, as que seguiron o 8 de
maio do 2005 as eleccións municipais
(de intendentes dos 19 departamentos e as respectivas Xuntas Departamentais). Por vez primeira, estas dúas
eleccións teñen lugar por separado.
Antes, todos os cargos (executivos,
parlamentarios e departamentais) votábanse nun mesmo acto electoral, en
follas separadas, pero correspondentes todas ao mesmo partido. En todos
os casos, antes e agora, para os cargos
lexislativos de ambas as Cámaras rixe
o sistema da representación proporcional integral. Nas eleccións de 1999
inaugurouse o sistema de votación para a elección do presidente da República. Iso foi imposto polos dous partidos tradicionais, o Partido Colorado e
o Partido Nacional (o Branco), mediante unha reforma constitucional,

para impedir que a esquerda chegara
ao goberno. Nesas eleccións, acadaron
o seu obxectivo. Porque apesar de que
a esquerda, nesas alturas vertebrada
no Encontro Progresistas-Fronte Ampla, se consagrou como o primiero
partido do país, non acadou a maioría
absoluta; e na segunda quenda brancos e colorados uniron os seus votos,
apesar das diferenzas historicas entre
eles, para arrebatarlle o triunfo a esquerda. Pero só lograron postergalo
até a elección seguinte. En efecto, nas
eleccións do 31 de outubro do 2004 a
esquerda (que incorporara outros sectores no seu proceso unitario continuou configurando o Encontro Progresita-Fronte Ampla-Nova Maioría)
acadou a presidencia da República con
50,7% de todos os votos emitidos. Enténdase ben: superou a maioría absoluta de todos os votantes que concorreron ás urnas. Ou sexa, tivo máis
votos que o Partido Colorado e o Partido Nacional sumados, máis os votos
de todos os demais partidos menores
(en número de cinco, e un deles, o Partido Independente, con representación parlamentaria), máis os votos en
branco e observados incluso os votos
anulados. Todos os votos emitidos
contabilizábanse, segundo a elevada
exixencia imposta a prepotencia polos
partidos tradicionais coaligados que
xamais podería ser sobrepasada. A esquerda tivo a maioría absoluta sobre
todos eles xuntos. O listón colocouse
moi alto, e a vontade cidadán saltou
por riba. Unha verdadeira fazaña.
Complementada polo feito de que, no
mesmo envión, a esquerda obtivo a
maioría absoluta da Cámara de Representantes (52 deputados de 99, con representación en cada un dos 19 departamentos) e a maioría absoluta do
Senado (17 senadores de 31). Todo isto era inédito. O 1º de Maio Tabaré
Vázquez asumiu a presidencia da República, e Rodolfo Nin Nova a vicepresidencia e á vez a presidencia do Senado e da Asemblea Xeral (reunión de
ambas as Cámaras). O resultado admite unha única lectura: era a expresión
da vontade de cambio da maioría da

exclusións, sendo unha
unión de partidos e de
Comités de Base
diseminados en todo o
territorio nacional

Xeneral Líber Seregni (1916-2004). Co-fundador
da Fronte Ampla en 1971, foi seu Presidente até
1996. Candidato á Presidencia da República nas
eleccións de 1971 e 1989, sendo impedido de
presentarse nas de 1984, recén caída a ditadura.
Estivo na cadea durante 11 anos (1973-1984).
Militar de carreira, ingresa na Escola Militar en
1933. En 1963 obtén o grado de Xeneral. Catro
anos despois acada a Comandancia da División I
do Exército, a máis importante do país. En 1969
pasa ao retiro ao negarse a cumprir as ordes
presidenciais de reprimir as manifestacións
populares nun país en crise. (Fotografía cedida
por La República de Montevideo)
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O autor deste artigo (á esquerda) con Rodney
Arismendi (1913-1989) líder histórico do Partido
Comunista do Uruguai
(www.fundacionarismedi.org), ingresou nas
fileiras comunistas nos anos 30. Ocupou a
Secretaria Xeral do Partido desde 1955 até 1987,
e a Presidencia até fins do 1989. Foi decano da
Cámara de Diputados, con 27 anos de traballo
parlamentar continuo (1946-1973) até a irrupción
da ditadura en 1973. Dirixe o Partido na
clandestinidade até a súa detención e expulsión
do país en 1975. Igual que o seu compañeiro
Líber Seregni foi impedido de presentarse aos
comicios de 1984, foi eleito Senador en 1989 non
chegando a ocupar a súa bancada parlamentar
ao finar en decembro dese mesmo ano.
(Fotografía cedida por Niko Schvarz)
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cidadanía, que aspiraba a terminar con
case dous séculos de predominio incompartido dos vellos partidos (os
maís vellos do mundo) e abrir a novas
forzas políticas, unidas no conglomerado da esquerda.
Esta tendencia consolidouse nas
eleccións municipais do 8 de maio do
2005. O poderío da esquerda extendeuse e profundizouse. Sectores lúcidos da esquerda, que viñan participando neste proceso desde as súas
orixes, sinalaron que a acumulación
de forzas por parte dos sectores progresistas, a incorporación de novos
núcleos e o fortalecemento de cada
un, debía abarcar unha extensión cada
vez maior sen minguar a profundización da súa elaboración programática.
Iso é precisamente o que ocorreu. Falouse entón dunha avalancha, dun terremoto electoral. En Montevideo, a
capital que concentra ao redor de corenta por cento da poboación e do
electorado, a esquerda gañou por cuarta vez consecutiva, mantendo porcentanxes da orde de 60 por cento e constituíndose no bastión inexpugnábel
do progresismo. Despois da ditadura
(que se extendeu desde o golpe de Estado do 27 de xuño de 1973 até fins
do 1984) verificáronse cinco eleccións,
e a esquerda gañou en Montevideo en
todas, salvo a primeira, influenciada
ésta polas proscricións políticas e a
existencia de numerosos presos políticos e exiliados. Pero ademais, á diferenza do que aconteceu en todas as
anteriores, nas últimas eleccións municipais a esquerda extendeuse con

grande forza no interior do país, sobrepasando todas as expectativas. Gañou sete das dezaoito intendencias do
interior, entre elas as máis pobladas e
as de maior gravitación económica.
Canelones, o segundo departamento
máis poboado, e Maldonado, no que
está situado Ponta do Este; Rocha, con
costa Atlántica e Trinta e Tres, un departamento nos que os brancos nunca
tiñan perdido; Salto e Paysandú, sobre
o litoral do río Uruguai, fronteirizo con
Arxentina e Florida no centro do país.
En conxunto, os oito departamento
en que gañou a esquerda as eleccións
municipais reúnen 74% da poboación,
obtendo unha porcentaxe incluso superior ao de Montevideo (62%), outros
tantos feitos inéditos. Elixíronse ademais tres Xuntas locais autónomas,
nas cales a esquerda gañou a presidencia e 3 cargos en 5 de dúas delas
(San Carlos e Bella Unión) e a minoría
maior na terza (Río Branco).
En votos, ao igual que nas eleccións presidenciais do 2004, a esquerda sobrepasa todos os demais
partidos sumados: 1.032,662 do EPFA-NM contra 1.003.396 do Partido
Nacional, máis o Partido Colorado,
máis o Partido Independente, máis o
Partido dos Traballadores, máis o
Partido Intransixente, máis o Partido
Liberal, máis a Unión Cívica, segundo
escrutinio primario da Corte Electoral. En comparación coas eleccións
municipais do ano 2000, aumentou
considerabelmente os seus votos e a
súa porcentaxe e multiplicou os seus
concelleiros en todos e cada un dos
18 departamentos, sen excepción,
chegando en Montevideo e Canelones a 20 concelleiros sobre un total
de 31 en cada Xunta Departamental.
Nas presidenciais do 2004 a
esquerda logrou, segundo o escrutinio definitivo,a cifra de 1.124.761
votos. Nunca ningún partido na historia do Uruguai acadara un millón
de votos. Nin siquera cando, á votación das presidenciais de 1999 se
sumaron os votos en branco os votos
para elixir presidente Jorge Batlle.
Nas épocas lonxanas, cando se xes-
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taba a unión da esquerda, o secretario xeral do Partido Comunista, Rodney Arismendi, dicía que a esquerda
debía dialogar cun millón de cidadáns. Agora superou o millón de vontades expresadas en votos.
En maio a esquerda desprazou aos
brancos de cinco intendencias do interior e aos colorados de dúas delas. Á
súa vez, os brancos desprazaron os colorados doutras dúas intendencias. En
suma, os brancos retrocederon pasando globalmente de 10 a 13 intendencias e perdendo algunhas que eran
emblemáticas e o seu feudo incontrovertido ao longo de todo o século pasado. Ademais, na capital acadaron
unha votación de un só díxito. Mais
para o Partido Colorado, que perdeu
catro intendencias para quedarse apenas con 1 (Rivera), a elección municipal significou unha verdadeira catástrofe. Nos 18 departamentos restantes
é a terza forza, sen excepción. En 14
departamentos está por debaixo do
10%, e en tres deles por debaixo de
5%. En dous departamento conserva
apenas 1 concelleiro, e en outros dous
ningún. Estes feitos dan tamén unha
medida do volco na consciencia cidadá. Un notorio dirixente do Partido
Nacional. Wilson Ferreira Aldunate,
activo loitador pola recuperación democrática conxuntamente coa esquerda, dicía que o Partido Colorado era o
nome que en Uruguai se lle daba ao
goberno. Agora todo foi trascanteado.
O avance da esquerda nas eleccións municipais foi similar en todo o
país. Este é outro cambio fundamental. Ao longo da segunda metade do
século pasado, a esquerda lograra
constituírse nunha forza de peso na
capital, principal centro da concentración obreira, pero era sumamente débil en todo o interior, cunha presenza
case testemuñal. Esto foise revertindo
mediante un traballo lento e prolongado, no que puxeron a alma moitos
militantes e que conduciu ao xurdimento de cadros locais, arraigados no
seo do pobo. De modo que nas últimas eleccións non só se foi pechando
a fenda entre Montevideo e o interior

(tema permanente na discusión política dos partidos de esquerda), senón
que ademais comezou a estreitarse a
diferenza entre as capitais departamentais, por unha parte, e por outra
os pobos e pequenos caserios, o Uruguai profundo. Iso foi o resultado do
labor de todos e cada un dos sectores
da esquerda. Na campaña electoral,
Tabaré Vázquez realizou nun ano seis
xiras por todo o interior do país, sen
deixar de visitar as pequenas aldeas.
E como símbolo, a poucos días de asumir o goberno o 1º de maio, convocou
a primiera reunión do Consello de Ministros nunha aldeiña de 800 habitantes, Zapicán (departamento de Lavalleja), onde a esquerda non gañou.
Isto xamais acontecera no Uruguai. E
é apenas a primeira das reunións do
gabinete en aldeas do interior.

A experiencia uruguaia
tira pola borda tanto
barullo oco de grupos
da ultraesquerda que
menosprezan o papel
das eleccións e que
ocultan tras unha
parolada insubstancial
a súa incapacidade de
chegar ás grandes
masas, que son as que
fan a historia

VIAXES AS ORIXES: XÉNESE DA
UNIDADE DA ESQUERDA. Reunido
en setembro do 1955, o XVI Congreso do Partido Comunista do Uruguai
(PCU) propúxose cambiar radicalmente a situación política e social do
país, e pasar dunha esquerda atomizada e dun movemento sindical dividido en tres partes e con correntes
enfrontadas, a unha esquerda unida e
un movemento obreiro unificado
nunha só central. A terza dirección
de traballo apuntaba ao engrandecemento do propio PCU, concebido non
só como un cuestión interna senón
tamén como condición imprescindíbel para levar a bo porto outros dos
obxectivos centrais, compromentendo o esforzo teimoso dos seus militantes en ambas as frontes.
Do Congreso xurdiu unha proposta de unidade co Partido Socialista, rexeitada e reiterada logo co mesmo resultado negativo. A menxase unitaria
ampliouse a un conxunto de correntes da esquerda en ocasión do 40ª
aniversario da fundación do Partido
(1960). Xestáronse logo formas embrionarias de conxunción de forzas de
esquerdas nun clima político conmocionado pola revolución cubana, unha
delas a Fronte Esquerda de Liberación
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Montevideo 1º de marzo pasado, o recén
investido Presidente saudando ao pobo desde os
balcóns do Senado. Tabaré Vázquez (1940)
médico oncóloco e profesor universitario é
Presidente da Fronte Ampla desde 1996. Era a
terceira vez que se candidataba á Presidencia da
República, xa o fixera antes polo Encontro
Progresista-Fronte Ampla nos comicios de 1994 e
de 1999, tomando o testigo deixado polo Xeneral
Líber Seregni. (Fotografía cedida por La
República de Montevideo)
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(conocido pola sigla de FideL). A loita
conxunta contra os desbordamentos
represivos do réxime de Pacheco Areco, o feito augural de que dirixentes e
grupos políticos dos partidos tradicionais tivesen a valentía de queimar as
naves e pasarse ás filas da esquerda
xunto cunha pléiade de dirixentes
obreiros, estudiantís e de organizacións sociais, de militares e civís, de
figuras relixiosas, crentes e ateos: con
todos eses ingredientes amasouse a
Fronte Ampla, que naceu o 5 de febreiro do 1971 en base ao principio
rector da unidade sen exclusións.
O movemento sindical seguiu un
curso análogo, aínda que na realidade
o seu impulso unitario callou antes
que a unidade política e dalgunha
maneira brindoulle o seu exemplo.
Nun proceso de discursión fraterna,
de unidade de acción e de solidariedade mutua entre os sindicatos e federacións por reivindicacións comúns e na defensa da democracia
(aspecto fundamentalísimo e sempre
presente nas asembleas sindicais, sobre todo a partir do golpe de Estado
brasileiro do 1964) constituíuse en
1966 na central única (Convención
Nacional de Traballadores, CNT)
agrupando a grande maioría das organizacións sindicais de todas as ramas do traballo, a cultura e a arte, e
ligadas por pactos de unidade de acción e de apoio recíproco as organizacións que non integraban as súas filas. A CNT á súa vez foi a alma máter
do Congreso do Pobo que reuniu desde mediados dos anos 60 a clase

obreira coas entidades da sociedade
civil organizada (xubilados e pensionistas, cooperativistas de vivendas,
educadores e intelectuais e as que
constitúen a rede social dos barrios
populares).
A Fronte Ampla e a CNT mantivéronse vivos e actuantes a través de
todas as vicisitudes da loita, enfrontando os embates da represión: despois de Pacheco Areco contra o réxime autoritario de Juan María
Bordaberry e da ditadura militar que
durante máis de 11 anos ensanguentou o país e xurou erradicar da escena
nacional a esquerda unida e o movemento obreiro unido. Resistiron con
paixón e lucidez no cárcere, na clandestinidade e no exilio, a unha ditadura sanguinaria; engrandecéronse
na loita pola reconquista da democracia e souberon á vez manterse unidos
e rexeitar os intentos de disolverse ou
diluírse con mingua da identidade
esencial. Desta maneira reafirmaban
a vixencia do concepto unitario que
lles deu orixe e guiou a súa acción ao
longo de todo este período.
Este é o momento de destacar unha peculiaredade uruguaia neste terreo. Refírome ás relacións entre os
partidos da esquerda e os movementos sindicais e sociais. A nosa experiencia indica que ela debe estar baseada na independencia recíproca.
Esta condición é imprescindíbel, e a
confusión entre ambos os campos
contribuíu para xerar non poucas
desventuras na nosa historia común.
Existen, loxicamente, vínculos fraternos e intercambios de opinións entre
os dous termos da ecuación, aínda
que só sexa porque uns e outros cobran vida pola acción de militantes
de carne e óso. Isto supón contactos
a varios niveis, intercambios máis ou
menos fluídos. Pero á hora de tomar
decisións, tanto os partidos como os
movementos sindicais e sociais están
chamados a actuar no marco estrito
da súa competencia, a guiarse cada
cal pola súa disciplina e os seus estatutos propios, absténdose de dar ordes e de interferir nos campos de ac-
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ción alleos, actuando sempre pola vía
do razoamento e da persuasión. Este
concepto agora porase máis unha vez
á proba, nun cadro completamente
distinto, na relación con novo goberno e os seus partidos integrantes.
O proceso arriba sinalado prosiguíu na postditadura. Tivo altibaixos,
pero na liña de longa duración nestas
dúas décadas verificase un crecemento e unha vigorización moi marcada e
unha sólida implantación no seo do
pobo. En certo momento, determinadas forzas abandonaron as filas, para
máis adiante reintegrarse baixo outras formas ao extendido abano das
forzas de esquerda, expresión viva da
unidade na diversidade. Unha maior
amplitude acadouse coa incorporación de sectores que emigraron do P.
Nacional e o reingreso do Partido Demócrata Cristián, que participara na
etapa fundacional en alianza co grupo
de Zelmar Michelini (dirixentes fronteamplistas provintes do Partido Colorado, asesinado o 20 de maio de
1976 en Bos Aires nos marcos da
“Operación Cóndor”). A nova formación pasou a denominarse Encontro
Progresista-Fronte Ampla, e o ulterior acordo co Novo Espazo agregoulle as siglas o nome de Nova Maioría.
Esta complexa arquitectura recrea
sen cesar novas formas organizativas
para abarcar a todas as súas forzas integrantes, dotadas de complexos vinculos entre si. Por exemplo, unha
alianza formada por sectores fronteamplistas con outros grupos e personalidade que non o son, reflicte ese
proceso de incorporacións crecentes
ao que foi a primixenia organización
da Fronte Ampla, á súa vez produto
da unión de numerosos sectores políticos, con formas entrelazadas de vinculos entre eles. Todas as listas presentadas pola esquerda ás recentes
eleccións levaban o triplo membrete
identificatorio de Encontro Progresista-Fronte Ampla-Nova Maioría. Así
quedou plasmada, até agora, a concepción que deu impulso á unión de todas
as forzas de esquerda, sen excepción,
hai case medio século. Houbo debates

internos, e de todo calibre, pero no
esencial preservouse a unidade.
Isto non significa –ao revés do
que sosteñen algúns analistas políticos– que a esquerda chegase ao teito.
Ao longo da campaña electoral, numerosos compatriotas sumaron a súa
adhesión ao EP-FA-NM, mediante o
voto e/ou a militancia activa. Moitos
máis poderían incorporarse ao curso
da súa acción de goberno e dotalo
dunha máis sólida base de apoio. A
propia organización do conglomerado de esquerda, que presenta múltiplas vías e canles de acceso a cidadáns provintes de moi diversas
correntes de opinión ou filosóficas,
facilita a súa cómoda integración ao
grupo co que sintan maior afinidade.
Esta inserción vese facilitada ademais por outra peculariedade tipicamente uruguaia, que non existe nin
existiu nos países en que se fraguou a
unión da esquerda: os Comités de Base da Fronte Ampla. Son centos de
organizacións de base, que se crean
nos distintos barrios da capital, nas
cidades e poboados do interior. Nuclear os integrantes dos distintos sectores fronteamplistas no seu radio de
acción, e tamén as que non están sectorizados. Na capital, os comités de
base están agrupados en 18 coordinadoras zonais e alí desenvolven a súa
actividade. Os Comités de Base elixen as súas autoridades, están representados nas coordinadoras e contan
así mesmo con representación na
Mesa Política da Fronte Ampla, ao
mesmo título que os partidos políti-

Para nós a democracia
significa: participación
na vida interna da forza
política, incluída a súa
relación co goberno;
participación dos
afiliados nas
organizacións de
masas, correcta
relación destas cos
partidos, control e
transparencia da
xestión do goberno

O acto de peche de campaña electoral da Fronte
Ampla, concentrou en outubro do ano pasado a
unha masa de pobo endexamais vista xunta nas
rúas deste país. Un de cada tres uruguaios
estaban presentes. (Fotografía cedida por La
República de Montevideo)
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Participando é o xornal do Movemento de
Participación Popular MPP, que se presenta aos
procesos electorais como a lista 609, é a
expresión electoral na que traballa o Movemento
de Liberación Nacional-Tupamaros. É a lista máis
votada de cantas compoñen a Fronte Ampla.
Carta Popular é o semanario do Partido
Comunista do Uruguai

cos. Envían os seus delegados, elixidos por cada Comité de Base, aos
Congresos da Fronte. En suma, a
Fronte Ampla é unha unión de partidos e de Comités de Base diseminados en todo o territorio nacional. Isto
diferénciao de organismos como a
Fronte Popular francesa de 1936, que
reunía as cúpulas dos partidos (comunista, socialista, radical) sen que
existisen organismos de base. O mesmo cabe dicir da Unidade Popular
chilena que levou Salvador Allende á
presidencia.
A xénese deste proceso en Uruguai pode seguirse a través do libro
“A construción da unidade da esquerda”, que reúne aspectos esenciais dos
escritos de Rodney Arismendi dedicados a este tema desde 1955 até a
súa morte en 1989 editados pola Fundación que leva o seu nome.
DEMOCRACIA, ELECCIÓNS, PARTICIPACIÓN POPULAR. A experiencia uruguaia tira pola borda tanto barullo oco de grupos da ultraesquerda
que menosprezan o papel das eleccións. Ou, mellor dito, que ocultan
tras unha parolada insubstancial a
súa incapacidade de chegar ás grandes masas, que son as que fan a historia. Co agregado de que o pobo uruguaio é partidario, por valiosa
tradición, de dilucidar os problemas
políticos e sociais nos máis diversos
ámbitos mediante o recurso democrático do voto. E que gañar as masas
non se dá dunha vez para sempre, senón que é tarefa de todos os días. Ao
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respecto vale a pena recordar algúns
textos clásicos que fundamentan as
nosas posicións. Na súa Introdución
de 1895 a “As loitas de clase en Francia” de Marx, Engels cita as palabras
do mestre reproducidas no programa
do Partido Obreiro francés aprobado
no Congreso de Le Havre de 1880, no
sentido de transformar o sufraxio
universal “de medio de engano (duperie) que foi até agora, en instrumento
de emancipación”. Alí Engels toma
como un barómetro o “crecemento
sorprendente” do número de votos do
Partido obreiro alemán e considera o
sufraxio universal como “unha arma
nova, das máis afiadas”. Recorda que
xa o Manifesto tiña proclamado a loita polo sufraxio universal, pola democracia, como unha das máis importantes tarefas do proletariado militante.
E mostra o revés da trama nesta frase
ben coñecida. “a ironía da historia
universal pono todo patas arriba.
Nós, os “revolucionarios”, os “elementos subversivos”, prosperamos moito
máis cos medios legais que con medios ilegais e a subversión. Os partidarios da orde, como eles se chaman,
vanse ao pique coa legalidade creada
por eles mesmos. Exclaman desesperados con Odilon Barrot: La légalite
nous tue, a legalidade mátanos, mentres nós botamos, con esta legalidade,
músculos vizosos e carrillos encarnados e parece que nos alcanzou o sopro
da eterna xuventude”.
A mención da democracia conduce ao corazón do tema. Durante o período ditatorial, definíramos como tarefa principal derrotar a ditadura,
reconquistar a democracia, extenderla e profundizala para logo, en etapas
sucesivas, avanzar na democracia
rumbo a un réxime de democracia
avanzada (ese era á vez o noso lema
electoral), desde o que sería viábel albiscar unha perspectiva socialista.
Por esa senda fomos progresando.
Á vez, o tema da democracia formúlase dunha maneira extremadamente dinámica. O seu tributo fundamental é a participación de cidadáns
donos do seu destino persoal e do

Internacional

América Latina é un
continente no que se
perfilan, máis que en
calquera outra rexión
destino colectivo, segundo a magnifica definición pola que “o libre desenvolvemento de cada un (eines Jeden)
será a condición do libre desenvolvemento de todos”. As eleccións son un
aspecto insustituíbel, pero a democracia non se reduce a elas. Require a participación do pobo en todas as instancias do debate e de toma de decisións.
No noso caso esto significa, como aspectos principais: participación na vida interna da forza política, incluída a
súa relación co goberno nas formas
adecuadas; participación dos afiliados
nas organizacións de masas, correcta
relación destas cos partidos, control e
transparencia da xestión do goberno,
loita decidida contra todas as formas
de corrupción.
Ultimamente na América Latina
xestáronse novas formas de democracia, caracterizadas por un grado máis
extendido e profundo de participación
popular. Expresanse en particular nos
chamados orzamentos participativos
postos na práctica polos gobernos do
PT, en forma paradigmática nas sucesivas administracións de Porto Alegre,
extendidos logo a moitas outras cidades e tomadas como modelo en países
de América e incluso de Europa. Trátase de fixar as prioridades orzamentais do municipio en consulta co conxunto dos poboadores e das súas
organizacións. Isto vénse aplicando en
forma por demais exitosa, representa
xa unha tradición institucionalizada e
configurada como escola de aprendizaxe dos cidadáns –cociñeiras incluídas– na arte de gobernar.
O XIRO CONTINENTAL. Creo que
América Latina é un continente no
que se perfilan, máis que en calquera
outra rexión do planeta, cambios
favorábeis aos pobos e a chegada de
gobernos dispostos a enfrontaren a
concepción do mundo unipolar baixo
a éxida de Washington. Como dixemos, neste proceso marca a súa
impronta a vitoria do PT no Brasil,
con 53 millóns de votos. Desde fai
máis de catro décadas Cuba é un
modelo de dignidade e resistencia,
inquebrantábel, ao imperio. Vene-

zuela coa súa revolución bolivariana
recorre camiños de independencia e
soberanía. Arxentina vaise ubicando
nas antípodas da funesta década
menemista. En países como Bolivia
crecen as forzas de cambio, e noutros
xéstase a consolidación (Chile) ou o
xurdimento (México) de gobernos
progresistas. O Proxecto imperialista
da ALCA foi retirado da orde do día.
En todas as partes o neoliberalismo
sufriu unha derrota ideolóxica, na
consciencia dos pobos. Hoxe é valor
admitido que outra América é posíbel. É nese sentido no que falamos
dun xiro continental.
En xullo celebramos na capital
paulista o 15º aniversario da fundación do Foro de São Paulo (FSP), que
reúne partidos e movementos da esquerda, avanzados, atiimperialistas,
nacionalistas da América Latina. Creouse no 1990 á iniciativa do xoven
PT, cando planeaba no mundo unha
perspectiva sombría, marcada pola caída dos países socialistas do leste europeo. Con todo, o FSP tivo a audacia
de afirmar nese movemento a súa adhesión aos valores da democracia plena e a certeza de que non caducase a
perspectiva socialista. Pouco tempo
antes, pechárase o ciclo das ditaduras
militares no sur de América (Chile,
Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai),
nalgúns países quedaban vivos os
seus rescaldos. Pero o FSP abriu a
perspectiva dos cambios progresistas.
Nela inscríbese a vitoria uruguaia,
neste ano que condensa varias décadas de loita sen tregua ■

do planeta, cambios
favorábeis aos pobos e
a chegada de gobernos
dispostos a enfrontaren
a concepción do
mundo unipolar baixo a
éxida de Washington

O Presidente Tabaré Vazquez dirixíndose aos
parlamentarios electos durante os actos de
investidura como Presidente da Nación
celebrados en Montevideo o 1º de Marzo pasado
no Pazo do Senado da República. Preside o acto o
titular do Senado José “Pepe” Mujica e líder,
xunto co tamén senador Eleuterio Fernández
Huidobro, do Movemento de Liberación
Nacional-Tupamaros. (Fotografía cedida por La
República de Montevideo)
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Unha fin de semana no
Todo se fraguara nunha cea en Chantada cando
viñamos de presentar en público un libro-disco
homenaxe ao trobador Xohán de Requeixo na
que por azar saíu o tema do galego
transfronteirizo. Quixo ese azar que na zona de
comensais onde xurdiu o tema estivese Vázquez
Pintor, que vive na península do Morrazo e que
acolleu a espontánea suxestión de visitar a
Galiza estremeña con apaixonado interese, pois
o concello de Moaña xa establecera vínculos por
mediación do seu alcalde Millán Otero, que
ademais é recoñecido poeta e talvez por iso
sensíbel ao achegamento coa xente de máis alá
dos lindes territoriais oficiais que fala o noso
idioma. Tiñamos curiosidade por constatar in
situ o estado actual de saúde do noso idioma,
asentado no noroeste de Cáceres dende finais
do século XII. Con esa idea emprenderiamos
viaxe o venres día tres de setembro do pasado
ano dous mil catro.
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ISIDRO NOVO
Escritor, ten publicado varios libros,
maiormente en prosa, galardonados
con varios premios. Forma parte do
colectivo Círculos Líticos

Prevendo o cansa que podía resultar
a aventura, pola longa distancia a salvar e o apertado tempo de estancia,
moita xente renunciara a enfrontala,
por iso foi gratísima sorpresa ver nos
primeiros asentos do coche e capitaneando a expedición a don Avelino
Pousa Antelo, un afouto capitán ao
que lle faltaba un nadiña para converterse en nonaxenario. E meritoria
e valente era tamén a súa compaña, o
seu inseparábel amigo Xoán Xosé
Fernández Abella.
O tempo, caloroso, logo do salmantino xantar, provocou o lóxico
sopor e aínda que non é doado que os
arrolos dun autocar en marcha sexan
quen de levar a un totalmente á
inconsciencia, si que debín polo
menos sonear un algo, porque de ver
aos touros zainos correr por devesas
de chairo chan alopécico e queimado,
unicamente adornadas por repoludas
aciñeiras, os meus ollos percibiron
unha paisaxe completamente distinta.
O terreo abandonara a lisura ateigada
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Xálima
de calvicies e o verdor abranguía canto
era capaz de percibir a vista a través
do vidro da xanela do autocar. Piñeirais, carballeiras, freixeiros... Por un
momento pasóuseme polo caletre que
por vez de dar unha pequena cabezada, quedara frito tempo suficiente
como para que o condutor dese a volta
e estivésemos regresando a Galiza.
Pero non foi duradeira a miña confusión, pois algo había de peculiar que
diferenciaba aquela paisaxe da de
aquí, e era a ausencia absoluta dunha
planta tan abondosa na nosa terra
como é o toxo. No lugar desa espiñenta planta, a que proliferaba era
outra que nada lle ten que envexar en
asunto de pugas, cal é a cactácea e
astrinxente chumbeira. Estabamos
chegando ao val do Xálima.
En San Martín de Trebello baixamos todos do autocar e os gaiteiros
de Melide deixaron patente a alegría
do encontro. Seguidamente os das letras repartímonos entre as tres poboacións para dar unha pequena charla
en cada unha delas. Xa en Valverde,
Ramón Caride, Xosé Lois García e
quen isto asina, logo de ser presentados por Begoña, a alcaldesa, amosamos algo da nosa obra en verso. E
máis tarde, á hora da cea, tivemos
ocasión de probar as marabillas culinarias da zona que tiñan na caza os
exemplos de máis lustre, viandas ás

San Martiño de Trebello

que lles fomos abrindo paso cun tinto
da propia Serra de Gata.
Ramón Caride e mais eu, coas
nosas respectivas parellas, fomos
hospedados por un agradábel matrimonio, Ramona e Ángel, que axiña
fixo que nos sentísemos como en
familia. Ramona Martín, ademais,
revelounos deseguida o seu ánimo
inquedo amosándonos un poema seu
en valverdeiro dedicado á emigración.
Como o que puidera ter escrito calquera galego, asunto do que ademais
podía falar en primeira persoa, pois
eles dous tamén tiveran que ir buscar
a vida a Donostia, cidade onde aínda
hoxe pasan parte do ano.
O sábado era o día no que a nosa
presenza tiña que facerse máis patente. Almorzamos acompañando o café
cos doces típicos do lugar, unhas saborosas froitas de tixola chamadas riturcíus e seguidamente leváronnos
ata As Ellas, a máis pequena e enfesta das tres localidades, onde os nosos
gaiteiros animaron a praza maior en-

As Ellas

As Ellas
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Panorámica do Val do Xálima

Valverde

Valverde

Valverde
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tre o entusiasmo da xente, que pola
entrega demostrada semellaba absolutamente identificada coa nosa cultura. E precisamente no programa
estaba que dous galegos Benxamín
Riobó e Miguel Anxo Sartal, da man
do sabio da zona e recente membro
da R.A.G., Domingo Frades Gaspar,
presentasen alí o seu libro Fala e
Cultura d’Os Tres Lugaris, que non é
nin máis nin menos ca un estudo sobre o que o título refire. De camiño
ao salón no que tería lugar o acto,
aproveitamos para preguntarlle ao
noso ilustre capitán e inminente nonaxenario polo seu estado de saúde
e cunha sorprendente cara de satisfacción, don Avelino confesounos
que durmira de marabilla e que incluso as súas pernas funcionaban
mellor que habitualmente.
O programa na preciosa localidade de Trebello, a onde fomos seguidamente, resultou do máis variada.
Foi alí onde deixamos o noso cargamento de libros que logo se repartiría
nas tres partes correspondentes e onde a nosa expedición resultou agasallada a un xantar móbil, é dicir, percorrendo bodegas, tabernas e demais
garitos relacionados coa libación e a
manduca, elementos estes que en cada un dos locais estaban á nosa disposición en mesas a modo de bufé.
Unha xira gastronómica á que algúns
demos remate debullando acios tintos dunha parra que nos acaeu polo
final do itinerario.
Para o serán estaba programado
o espectáculo na praza maior da vila,

pero debido ás datas da visita, algúns
que se comprometeran a ir tiveron
que facelo pola súa conta. Este foi o
caso do grupo A Quenlla. Reuníronse
con nós alá polas seis da tarde no
Museo do Aceite, lugar que os que
foramos fretados estabamos a visitar
guiados por un antigo traballador e
sobre todo por Domingo Frades Gaspar que, agarimoso e coidador, vendo que os recentemente chegados se
deixaban seducir polo azucre zumegante que exhibían os froitos das figueiras comúns que había a carón da
instalación, aconselloulles que comeran dos que non estaban expostos ao
sol, polo perigo de que os quentes
lles fermentasen no cácabo.
E se sacrificada foi a viaxe do grupo A Quenlla e dalgún membro de
Na Virada, que dicir do Mago Antón?
O noso maguísimo chegou no seu turismo cando xa comezara A Quenlla,
subiu ao escenario cando esta rematou, actuou, comeu un bocado na barra dun bar da praza facendo trucos
entre bocado e bocado e inmediatamente marchou a cumprir cos seus
compromisos profesionais. Meténdolle ao corpo entre trece e catorce
horas de viaxe.
O día do regreso os actos foron
en Valverde. Mulleres de alí representaron con graza algúns sainetes
da súa paisana Isabel López Lajas e
tamén nos ofreceron un variado repertorio de canto coral.
Don Avelino, o noso portavoz,
que o día antes demostrara a súa boa
forma e habilidade subindo ao escenario cos gaiteiros para tocar o tamboril, non se arredou á hora de
bailar unha muiñeira cando os melidaos, logo dun xantar informal na
propia praza, atacaron con esa danza
guerreira nosa tocando xa as pezas
de adeus.
E se ben é certo que moitos non
puidemos pasar sen pelar cebolas,
non o é menos que de tan satisfeitos
polo trato recibido, chegamos a Galiza sen miga de canseira malia a quilométrica somanta que os nosos corpos
viñan de recibir ■
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Centenario de
Jean-Paul Sartre

como é, conquista finalmente a beleza pois, como dicía Castelao, a verdade é fermosa.
Sartre nace o 21 de xuño de hai
cen anos en París. Se lle deixasen é
posíbel que tivese escollido outro lugar con máis raíces, pero non lle quedou outro remedio que recoñecer que
era un francés. Iso foi cando se decatou de que unha persoa, antes que un
ser humano é sobre todo un francés,
un alemán, un xudeo, un bretón, un
galego... Tivo ocasión de comprobalo
nos campos de concentración nazis,
pero sobre todo de describilo de xeito
máis clarificador na súa obra teatral
“A Puta respectuosa” (1946)
Remóntase ao ano 1924 a complicidade con Simone de Beauvoir coa
cal compartiría unha frutífera aventura
intelectual. Pero houbo outras moitas
persoas que formaron parte del. Centos de mulleres ás que só exixía un requisito: a intelixencia. Aos homes non
se lle podía pedir tanto. Sempre optou
pola compañía e a conversa feminina,

Presentación
Se facemos caso a Nietzsche, a historia da filosofía naceu como consecuencia de que o home máis feo de
Grecia, Sócrates, tivo a xenial idea
para ocultar a súa abominábel face
de afirmar que o físico non era importante (“non nos fiemos dos sentidos”, dicía); e por esta mesma lóxica,
guiándonos por Ernesto Sábato, poderíamos tamén declarar que a historia da filosofía rematou cando o home máis feo de Francia, Sartre,
asumiu a súa fealdade.
E asumir non é so acatar a fatalidade, senón aceptar a responsabilidade de que a lectura que un fai desa
fatalidade reside na absoluta liberdade do que valora. Sartre non podía
evitar ter cara de sapo, pero alcanzou
a consciencia de que era el o que escollía o sentido que lle daría o seu
horríbel rostro, e isto impedía botar a
culpa á natureza, a Deus, á humanidade, ou a calquera outro. Foi un
atranco para volverse resentido e vingativo e, en definitiva, obrigouno a
ser un home moral (non un santo) na
medida en que adoitou unha existencia auténtica. Sócrates duplicou o
mundo: creou outro mundo ideal para fuxir deste e colocouse fóra del.
Sartre optou por vivir neste mundo
en vez de inventarse outro para non
incriminarse e aceptou que cada palabra súa e cada silencio ía repercutir
nel. Por tanto, tiña que responsabilizarse plenamente deses seus actos
con todas as consecuencias, se quería que a súa vida non fose unha farsa de monicreques. Partindo de que o
botaron á escena sen contar coa súa
vontade, agora tiña que admitir que
era el quen movía os fíos.
Neste centenario de Sartre teremos ocasión de coñecer todos os detalles máis escabrosos da súa intensa
vida sexual para desviarnos da súa
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Xoán Carlos Garrido Couceiro

produción literaria e filosófica e, sobre todo, do seu compromiso político. Constataremos as dificultades da
axenda dun octoxenario que decidira
–contradicindo o refrán– reservar o
Sábado para durmir só. Algún, ao ler
isto precisará volver a follear a foto
que lle tirou Cartier-Bresson e preguntarase: que vían nel as mulleres?
Pois aínda queda xente da opinión de
Tomé de Aquino segundo a cal as
mulleres non teñen alma. Pero as
mulleres saben ben o que queren
tanto no caso de Sócrates, cando
maltrataban este embusteiro como
cando adoraban Sartre. Cal é a diferenza entre estes dous feos? Pois que
o feo en si non existe. O feo non nace
senón que se fai. E canto máis un
pretende ocultar a súa fealdade máis
horríbel se pon –dicir que Sócrates
(quen tanto renegou de si) foi o que
popularizou o “coñécete a ti mesmo”,
por iso con el tamén naceu a ironía–,
mentres que aquel que aprende a
quererse e valorarse a si mesmo tal

Sartre con outros intelectuais como Giacometti,
Wols, Picasso, Vian, Leiris e Camus

máis nunca tratou as mulleres como un
feixe de carne pois, como reflexiona no
“Ser e a Nada”, converter as mulleres
en feixe de carne, en que converte os
homes senón niso mesmo?
Foi determinante a presenza constante e inquisitorial do seu amigo de
xuventude, o novelista Paul Nizan que
parecía estar dicíndolle a cada momento: “como podes claudicar por esa
miseria cando a min tiveron que pegarme un tiro para dobregarme?”
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Sartre optou por vivir neste mundo en vez de
inventarse outro para non incriminarse e
aceptou que cada palabra súa e cada silencio
ía repercutir nel
Outra amizade dos tempos novos
foi Raymond Aron, quen o ensinou
que era posíbel facer filosofía a partir
dunha xerra de cervexa. Logo, cos
anos a intelectualidade tivo que escoller, tal como se dicía daquela, entre equivocarse con Aron ou equivocarse con Sartre, pois xa mantiñan
posturas irreconciliábeis.
Outra grande amizade e inimizade
ao mesmo tempo foi Albert Camus.
Con el coñeceu a miseria moral do anticomunismo: ese vello truco do astuto intelectual que abandona á súa sorte aos oprimidos, escandalizado polas
accións dalgúns deles cando ao fin
chegan ao poder. Xa Kant constatara
como se quedara só defendendo a Revolución Francesa ao pouco de que
esta derivara nun réxime de terror. A
Revolución Francesa fracasou, a República caeu, pero qué sería da humanidade hoxe se non houbese intelectuais como Kant que, a pesar de todo,
seguiron mantendo a vixencia dos ideais da Revolución Francesa?
Kant revolucionario? Sartre comunista? Un pode agarrarlle da palabra cando di que un ou se é comunista ou se é un porco. Pero debemos
recoñecer que Sartre nunca foi un auténtico comunista. Acompañounos
nas súas loitas e criticounos nos seus
erros (invasión de Hungría) pero este
eterno compañeiro de viaxe nunca foi
comunista por medo ao ridículo. Se
facía falta metíase na maleta dun coche para entrar camuflado na Renault
para arengar aos obreiros, pero sempre soubo que non era un deles e
sentíase tan incómodo como comunista, como cando pasaba por feminista ou cando facía de nacionalista
prologando a Fannon, consciente de
que corría o risco de semellar un presuntuoso paternalista. Sartre o único
que foi con seguridade, é el mesmo, o
cal non é pouco. E desde esa consciencia apoiou a toda clase social, xénero ou pobo oprimido que lle custaba tomar consciencia de si.
Cando un escritor exiliado español
o entrevistou para saber porque rexeitara o premio novel, contestoulle que

Sartre vendendo persoalmente pola rúa o xornal “A causa do pobo”, que viña de ser prohibido polo
goberno francés.

Sastre profesor do Instituto do Havre en 1936. Neses anos “apolíticos” o seu espírito vaise ver
sacudido pola guerra civil española, diante da cal xa non cabe indiferenza.

por solidariedade cos escritores dos
países do Leste que só se lle outorgaba este galardón cando podían crear
problemas aos seus gobernos. Logo
concrétalle máis a pregunta sobre a
relación dos escritores cos gobernos e
mesmo se refire á posibilidade de que
un sexa ministro de Cultura. Sartre fálalle do cómico que resultaría un escritor exercendo un cargo deste tipo
na Administración. O seu interlocutor,
Jorge Semprún, non tiña ese sentido
do ridículo e rematou de Ministro de
Cultura de Felipe González. Pero é que
Jorge Semprun si que era Comunista,
Socialista, ou o que fixera falta para
non ser el mesmo. E cando un non se
recoñece é cando xa perde totalmente
a vergoña. Mentres só pasaba por co-

munista, marxista-leninista, mesmo
maoísta, por exixencias do guión de
seguir sendo el mesmo. Nin sequera
poderíamos despachalo coa etiqueta
de “existencialista” para arrombalo
definitivamente.
Nesta presentación non podemos
ofrecer doadamente catro trazos cos
que aforrar ao lector o seguimento da
súa obra para saber quen realmente
foi Sartre. Dixemos que o fundamental
nel foi asumirse a si mesmo. Quizais
isto abonde para quen comparta a súa
aspiración a autenticidade e se vexa
nel reflectido. Entón encherá de contido concreto esta palabra e o significado que el lle deu, isto é, “asumir a responsabilidade por ser o que se é e
recoñecerse libre de ser o que se é” ■
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Sartre e a cuestión
nacional na Europa
Occidental
Remexendo nos arquivos da UPG podemos dar con este autor entre as
fontes das que bebían aqueles que tiveron que reinventar o nacionalismo
na orfandade dunha estraña posguerra imposta a un país que non tivo
guerra senón un etnocidio e unha
limpeza ideolóxica.
Alí estaba “Les Temps Modernes”
dirixidos por Sartre titulado “minorías nacionais en Francia” no que escribe Robert Lafont, Calvet, Yves Person... e onde se analiza o caso bretón
corso, occitano, catalán norte..., e no
que aparecen traballos con títulos
tan significativos como “Bilingüismo
ou dominación lingüística?”, “Loita
nacional ou loita de clases no movemento vasco”, “As nacións prohibidas”, etc... Estamos a falar de agostosetembro do 1973.
Alí tamén estaba o “Dossier Espagne 1976” que conta cunha presentación de Sartre na que fai a seguinte
anotación: “Este número, en fin, reflicte a incomprensión da capital castelán no tocante ás nacionalidades
oprimidas. Os textos que proveñen da
“meseta” (centro) están escritos por
antifranquistas marxistas ou marxistizantes: nunca se pensou no estatuto
de diferenza dos vascos, cataláns ou
galegos. Estas nacionalidades, que se
expresan na parte titulada ‘singularidades irredutíbeis’, escolleron, habémolo de ver, unha linguaxe tan radical
como as loitas que elas mantiveron
desde 1936”. E efectivamente alí atopamos un extenso apartado titulado:
“Galiza: o seu problema nacional no
contexto do Estado Español” no que
se dá conta da historia de resistencia
económica, cultural e política do país
até os nosos días, facendo mención
expresa da UPG e da AN-PG.
Mais, entre os documentos deste
filósofo, o que máis nos sorprende
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atopar é a edición en catalán do prefacio do “Procès de Burgos” de Gisèle
Halimi, por canto dá conta non só do
interese e solidariedade do autor francés coa loita de liberación nacional no
Estado Español, que está sobradamente contrastada, senón da recepción de Sartre e do interese polas súas opinións que mesmo levou a
realizar traducións clandestinas coma
esta para nutrir de carga teórica os
emerxentes movementos nacionalistas da península empuxado pola necesidade intelectual de explorar a fusión
entre o marxismo e a cuestión nacional aplicada a un contexto europeo.
Lendo estas páxinas, parécenos
viaxar no tempo a través dunha terminoloxía xa en desuso pero que non
deixa de ser vixente o que denota, unha linguaxe que nos resulta familiar;
tráenos ese recendo da infancia de organizacións que xurdían como necesidade de dar resposta aos distintos retos que se lle impuñan máis que
xermolar como resultado da execución
dunhas determinadas receitas globais.
Os MLN das diferentes nacións sen
Estado tiñan a urxencia de se dotaren
dun discurso que blindase os seus
membros cuns referentes mínimos xa
que nun contexto de reacción emocional fronte á opresión, á inxustiza, á tor-

Sonia Sánchez Muñoz-Redondo
Xoán Carlos Garrido Couceiro

tura: a práctica ía por diante da teoría,
respondíase aos problemas sociais e
logo pronunciábanse catro consignas
para xustificar esa resposta.
Tamén é certo que estaba o marxismo-leninismo (ML) como recurso
inmediato de identificación ideolóxica xa situaba a un cun marco que lle
aforraba ter que dar máis voltas ao
asunto. Pero esa adscrición nada tiña
que ver cunha conclusión teórica logo de demoradas lecturas destes autores pola militancia que así se definía (cantos marxistas-leninistas
había que nunca leran nin Marx nin
Lenin). Non había tempo para isto.
Mais, despois de todo, como dicía
Che Guevara a Sartre: “Nós marxistas? Non sei se o son, pero si que sei
que é marxista a realidade”.
E nesa realidade marxista-leninista de fins dos 60 e 70 facíase necesario
afinar máis o marco teórico para evitar
falsas identificacións que colocase os
militantes fóra da realidade como resultado de importar esquemas alleos
que nada tiñan que ver co terreo no
que debían poñelos en práctica. Por
iso había unha grande preocupación
por dotar dun corpus conceptual o novo nacionalismo, unha teoría acaída
para un espazo e un tempo con peculiaridades diferentes aos MLN do chamado terceiro mundo e ao nacionalismo de preguerra. Quizais daquela
había máis preocupación que hoxe
por canto había máis dúbidas, máis
inseguridade, máis incerteza. Eran
anos de chumbo e non só na acción se
corrían riscos senón tamén no pensamento. Os Grandes Teóricos estaban
ao servizo das Grandes Causas. Niso
coincidían tanto o marxismo oficial
dos PCs ou heterodoxo das academias
ignorando o feito nacional agás no
terceiro mundo (canto máis lonxe mellor). Polo que o nacionalismo de esquerda recentemente reinventado só
lle quedaba pensar por si mesmos, pisar forestas virxes e abrirse camiño na
silveira ideoloxísta desas décadas.
Mais alí estaba Sartre para botar
unha man. E aínda que este traballo
do ano 71 está condicionado pola ne-
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Os movementos nacionalistas da península
estaban empuxados pola necesidade intelectual
de explorar a fusión entre marxismo e a cuestión
nacional para ser aplicado ao contexto europeo
cesidade de dar resposta á represión
franquista (condenados á pena de
morte 9 dos acusados de pertenza a
ETA) e centrado no caso de Euskadi.
Na medida en que esta experiencia ía
pór sobre a mesa a cuestión nacional
na Europa das fronteiras intanxíbeis,
quizais non fose suficientemente ponderado polas demais nacionalidades,
tendo en conta que é unha situación
extrema na cal un podía ver iluminada
a súa propia situación tal como afirmaba Sartre: “o feito vasco, impóndose en Burgos na súa necesidade, non
acabou de ilustrar os cataláns, bretóns, galegos, occitanos, sobre o seu
destino”. De aí que leve a cabo este
labor específico co fin de contribuír tamén ao que os outros – entre os que
cita expresamente aos galegos – poidamos sacarlle proveito, pois para o
filósofo a “sorte” (as aspas son de Sartre e sen elas non se entendería nada)
da brutalidade coa que se mostra o
rostro da dominación nacional en
Euskadi é a “verdade” na que consiste
en última instancia esta dominación
en todas partes, por moito que noutros lugares é disfrazada baixo os bos
modais da tolerancia de quen non
sente ameazada aínda a súa hexemonía e que, de producirse no seu dun
proceso reformista o tratamento de
adiamento até as “calendas gregas” e
maquillaxe autonomista, ía ocultar o
esencial deste fenómeno. Isto é, como
dicía Hegel a verdade móstrase nas situacións límites –ou como diría calquera que non lese a Hegel– os amigos coñécense nas ocasións. E esta
era a ocasión de que se coñecera un
problema soterrado que xa chamaba á
porta da consciencia para que fose
abordado ao fin: “Se debemos crer a
prensa, o proceso de Burgos tería levantado un escándalo deste xeito só
porque fixo patente a ferocidade absurda do réxime franquista. Non o
creo: o salvaxismo franquista necesita
ser demostrado? Non houbera de
1936 en adiante encadeamentos, torturas e execucións por toda a Península Ibérica? O proceso turbou as
consciencias, en España e fóra de Es-

paña, porque revelou aos ignorantes a
existencia do feito nacional vasco, e
que este feito, aínda que singular, está lonxe de ser único, e que as grandes
nacións inclúen colonias dentro das
fronteiras que se deron a si mesmas.”
Unha ignorancia para a que foron
educadas as diferentes xeracións e
que explican o estupor de decembro
do 70 cando afociñan de súpeto cun
país que non estaba nos mapas, pois
fomos educados para ignorarmos esta
realidade tal como analiza Sartre: “cun
exemplo é suficiente, ensínase aos pequenos franceses que a historia de
Francia non é outra cousa que a unificación de todas as “nosas” provincias,
comezada baixo os reis, proseguida
pola Revolución Francesa, rematada
no século XIX. É necesario, dicíanme
cando estudaba, crelo: a unidade nacional, levada a termo na nosa casa,
explicaba a perfección da nosa lingua
e o universalismo da nosa cultura.
Calquera que fosen os nosos prexuízos políticos estaba prohibido volver a
poñela en cuestión. Sobre este punto
os socialistas e os comunistas estaban de acordo cos conservadores;
considerábanse herdeiros do centralismo xacobino e reformistas ou revolucionarios, que querían quedarse cos
beneficios do novo réxime, consideraban o Hexágono como un todo indivisíbel. Que o absolutismo monárquico
nacera ao mesmo tempo que o desenvolvemento das vías e medios de comunicación, que a aparición do canón, que as exixencias “mercantís” do
capital comercial, que a Revolución e
o xacobinismo permitiran á burguesía
poder continuar a unificación da economía rematando as últimas barreiras
feudais e étnicas e gañar guerras estranxeiras mediante as levas en masa
de todos os habitantes que tiñan idade para levar armas sen facer caso da
súa orixe étnica e que o século XIX rematara a “putada” coa industrialización e as súas consecuencias (o éxodo
rural, a concentración e a nova ideoloxía, o nacionalismo burgués), que a
unidade presente sexa, finalmente, o
efecto do proxecto secular da clase ac-

Sartre co Che o mesmo día en que Korda lle
sacou a famosa foto, o 5 de marzo de 1960, á
beira de Fidel nun acto de denuncia pola
sabotaxe a un buque francés no que viñan de
morrer 136 vítimas

tualmente dominante e que esta teña
intentado producir por todos os sitios,
do Bidasoa á fronteira belga, o mesmo
tipo de home abstracto, definido polos mesmos dereitos formais –estamos en democracia!– e as mesmas
obrigas reais sen ter en conta as súas
necesidades concretas, a todo isto
ninguén hoxe presta atención: é así, aí
está e non se cambiará nada”.
O Proceso de Burgos atraía a
atención sobre un feito novo pero
que existiu de xeito larvado desde
moi atrás. E a pouco que se rasque
podemos atopar onde menos contamos por ese feo costume de pintar os
estados da mesma cor nos atlas: “os
conflitos sociais teñen unha dimensión étnica, ‘provincias’ descóbrense
nacións e reclaman máis ou menos
abertamente un estatuto nacional.
Un dáse conta de que as fronteiras
actuais corresponden ao interese das
clases dominantes e non ás aspiracións populares, que a unidade que
as grandes potencias levan con tanto
orgullo esconde a opresión das etnias e o uso escondido ou declarado
da violencia represiva”.
Este novo espertar da consciencia
nacional é explicado por Sartre por
unha serie de feitos históricos entre
os que apunta desde a bomba atómica (a ameaza xa non son os veciños
que nos poidan invadir e fronte aos
cales se hai que unir, senón os doutro
bloque que nos poidan destruír por
moito que nos unamos), até o regreso
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O primeiro que terá que abordar é a propia
definición de Euskadi como colonia. Algo nada
doado tendo en conta a súa renda per cápita e o
seu nivel de industrialización
á metrópole dos que participaron nas
guerras coloniais e se decatan de que
a súa situación como bretón é semellante á do alxerino: “É un francés por
dereito de conquista”. Pero sobre todo
a experiencia de Vietnam que fixo
pensar a moitos que o imposíbel pode
facerse real (vencer os omnipotentes
EUA). Mais a irrupción en escena do
fenómeno vasco será moi relevante. O
cal non pode levarnos a considerar
–como nos di Sartre– que os nacionalismos respondan a analoxías ou mimetismos, senón que teñen causas
máis profundas e históricas: “O exemplo do País Vasco, no entanto, está aí
para nos ensinar que este renacemento non é ocasional senón necesario e
que non tería tido lugar se estas antigas provincias non tivesen unha existencia nacional que durante séculos
se buscou sacarlles e que, obturada,
escurecida polos vencedores, permanecera aquí como a ligazón histórica e
fundamental entre os seus habitantes
e se a existencia desta ligazón tacitamente recoñecida polo poder central,
non explicaba a situación inferior da
etnia conquistada no seo do país conquistador e, consecuentemente, a loita feroz que esta ten posta en marcha
pola autodeterminación.”
Desde esta perspectiva, Sartre
proponse analizar a historia, a economía e a cultura vascas para sacar as
súas conclusións a respecto do que
significa o nacionalismo neste contexto: “Quero intentar aquí opor á
universalidade abstracta do humanismo burgués a universalidade singular do pobo vasco, mostrar que circunstancias conducen isto por unha
dialéctica inelutábel a producir un
movemento revolucionario e que
consecuencias teóricas se poden razoabelmente sacar da súa situación
actual. Isto é, que mutación profunda
a descentralización pode aportar desde hoxe ao socialismo centralizador”.
Permítasenos seguir con longas citas
os pasos do razoamento sartriano para que queden ilustradas non só as
súas ideas, senón a linguaxe á cal antes fixemos referencia e que dá conta
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os termos nos que se formalizaba o
pensamento político no que xermolou o nacionalismo daquel momento.
O primeiro que terá que abordar é
a propia definición de Euskadi como
colonia. Algo nada doado tendo en
conta a súa renda per cápita e o seu
nivel de industrialización. Algo fundamental porque “é nas colonia onde
a loita de clase e a loita pola independencia nacional se confunden”.
Mais o sistema colonialista tradicional defínese polo fornecemento dos
países colonizados á metrópole de
materias primas e produtos alimentarios a baixo custo e o uso dunha
man de obra pagada cun subsalario.
“Atoparíase, se houbera colonia, o
paradoxo de que o país colonizador
sería pobre e sobre todo agrícola
mentres que o país colonizado sería
rico e ofrecería o perfil demográfico
das sociedades industrializadas.”
Mais non é ouro todo o que reloce e
non toda Euskal Herría está nesa situación industrializada (véxase a Behe Nafarroa/Baixa Navarra), e sobre
todo os datos económicos “ensínanos que España libra un auténtico pillaxe fiscal do País Vasco”. Chega Sartre á conclusión de que “rouba,
entón, tres mil millóns quiñentas mil
pesetas para asear o deserto castelán” Logo, “a pesar da sobreindustrialización do país, volvemos atopar
dous compoñentes esenciais da colonización clásica: a pillaxe –fiscal ou
doutro tipo– do país colonizado e a
sobre explotación dos traballadores.”
E é neste contexto que hai que inserir a loita de clases en Euskadi: “Sería necesario facerlles comprender
que, no caso de Euskadi, a cuestión
económica e social se coloca en termos nacionais: cando o país non pague máis o tributo fiscal ao ocupante,
cando os seus verdadeiros problemas
se formulen e solucionen en Bilbo e
en Iruñea (Pamplona) e non en Madrid, poderá ao mesmo tempo transformar libremente as súas estruturas
económicas. É necesario repetilo, os
españois explotan os vascos porque
estes son vascos”.

Porque incluso para os ocupantes,
por moito que negan a diferenza dos
vascos, o certo é que son perfectamente conscientes de que están a tratar cuns que non son coma eles: “Sen
nunca confesalo oficialmente, están
convencidos de que os vascos son uns
outros etnicamente e culturalmente.
Crese que esqueceron as guerras carlistas, a República de 1936, as folgas
de 1947? Se non se lembrasen, porían
tal encarnizamento en destruír a lingua vasca? É obvio que se trata dunha
práctica colonial: os franceses, durante cen anos esforzáronse en destruír a
lingua árabe en Alxeria; se non o conseguiron, polo menos transformaron o
árabe literario nunha lingua morta
que xa non se ensinaba; fixeron igual,
con éxito diverso, co euskera na Behe
Nafarroa (Baixa Navarra) e co bretón
na Bretaña. Así, de punta a punta da
fronteira, búscase facer crer que a unha etnia enteira que a súa lingua é só
un dialecto que agoniza.”
Por iso, para Sartre a loita cultural
está intimamente unida á económica e
é fundamental nos movementos de liberación nacional: “En Burgos, as últimas declaracións dos ‘acusados’ foron
feitas en euskera: recusando o tribunal
español, que pretendía xulgalos e nin
sequera os entendía, convocaban ao
seu pobo todo a aquela sala. Naquel
instante foi invisíbel. O proceso verbal
oficial considera a este propósito que
os acusados razoaron de feito inintelixíbel: ‘nunha lingua que parecía ser
vasco’. Marabilloso eufemismo: os xuíces non entendían nada de nada, pero
sabían pertinentemente de que ía a
cousa; para evitar parecer que se daban conta de que a nación de Vasconia
invadise a sala reduciron o vasco a ser
so unha lingua probábel, tan perfectamente escura que non se sabe nunca
se o interlocutor a fala de verdade ou
se pronuncia vocábulos desprovistos
de significado. Tal é entón o núcleo da
cultura de Euskadi e o máis grande dor
de cabeza dos opresores. Se conseguían destruír esta lingua, o vasco sería o home abstracto que desexan e falaría en castelán, que non estivo, nin
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Falar a súa propia
lingua para un
colonizado xa é un
acto revolucionario
nunca estivera, na súa lingua; pero como non deixaría con isto de ser sobreexplotado, sería suficiente con que tomase consciencia da colonización para
que o euskera resucitase. Naturalmente a inversa tamén é verdade: falar a
súa lingua para un colonizado xa é un
acto revolucionario”.
Así pois, fronte a esta situación
aparecen dúas respostas igualmente
desaxeitadas a ollos de Sartre. En primeiro lugar, temos a dun PC que
ignora o feito nacional: “O PC considera Euskadi como unha simple denominación xeográfica. Toma as ordes en
Madrid, do PCE, de xeito que permanece centralista –entendendo socialmente progresista e politicamente
conservador– tenta arrastrar os traballadores vascos cara á loita de clases
‘quimicamente pura’. Esquece que se
trata dun país colonizado, é dicir
sobreexplotado. O PC non entende –a
pesar dalgunhas declaracións oportunistas a favor de ETA no momento do
proceso de Burgos- que as accións que
propón teñen obxectivos inadecuados,
e por conseguinte sen alcance. Se os
vascos se poñen a loitar contra a
explotación da cabeza aos pes, abandonan os seus propios problemas para
axudar os traballadores españois a
acabaren coa burguesía franquista. É
ao mesmo tempo desvasquizarse e
limitarse a reclamar unha sociedade
capitalista para o home universal e
abstracto produto do capitalismo centralizador. E cando este home estea no
poder en Madrid, e cando teñan os
seus instrumentos de traballo os vascos poden contar co seu recoñecemento para conseguir a autonomía?
Non hai nada menos seguro: veuse
que a República se fixera estirar da
orella; e os países socialistas son hoxe,
facilmente colonizadores”.
Outra resposta inadecuada para
Sartre é a do nacionalismo de dereitas que naquel momento representaba o PNV, pois considera que inevitabelmente a soberanía nacional só é
posíbel a través dunha política económica de control do Estado dos propios recursos se non se quer un con-

verter novamente nunha colonia: “se
lograse construír un Estado vasco de
tipo burgués, é verdade que a sobreexplotación española chegaría ao fin,
pero non faría falta moito para que
este estado caer baixo as gadoupas
do capitalismo americano. En tanto
que a sociedade conservaría unha estrutura capitalista, pódese pensar que
os compradores se venderían á que
máis poxara: os capitais estranxeiros
mergullarían ao país, os Estados Unidos, por mediación da burguesía local, gobernarían, o neocolonialismo
sucedería á colonización e, por máis
disfrazada que fose, a sobreexplotación non deixaría de subsistir. Só unha sociedade socialista pode, sen
arriscarse demasiado, estabelecer relacións económicas coas nacións capitalistas e socialistas porque controla a súa economía rigorosamente.”
Nestes argumentos susténtanse
as razóns que naquel entón xustificaron o nacemento de organizacións de
esquerda nas nacións periféricas que
se negaban a unha dirección unitaria
en base á coartada da loita de clases
universal e rexeitaron baleirarse de
contido social baixo a escusa dunha
loita nacional igualmente abstracta.
Son os mesmos argumentos que fundamentan a idea de que o protagonismo da loita nacional debe recaer
no proletariado sen renunciar a implicar as demais clases agredidas pola opresión nacional: “a situación dun
país colonizado fai que, nas clases
medias, grupos importantes neguen
a despersonalización cultural sen se
daren conta sempre das consecuencias sociais que implica este rexeitamento. Son, en principio, os aliados
do proletariado; un movemento revolucionario e consciente do seu traballo, nunha colonia, non debe inspirarse no principio de “clase contra clase”
que só ten sentido nunha metrópole,
máis ben, pola contra, debe aceptar a
preponderancia da pequena burguesía e dos intelectuais coa condición
de que os revolucionarios saídos das
clases medias se poñan baixo a autoridade da clase obreira. Vese que o

traballo que hai que facer, para comezar, consiste nunha aclaración progresiva e dupla: o proletariado debe
tomar consciencia da súa condición
de colonizado e as outras clases,
máis facilmente nacionalistas, deben
entender que o socialismo é, para
unha nación colonizada, o único acceso posíbel á soberanía”.
Hoxe un bota unha ollada ao pasado e ve que moitos dos conceptos
empregados e das estruturas organizativas ensaiadas xa perderon operatividade. Mais o que nunca se pode
esquecer é que se hoxe estamos onde estamos é grazas a naquel entón
termos mantido as posicións que
mantiñamos. Isto é; eran os termos
adecuados para definir a realidade
naquel tempo. E á nosa beira o último grande filósofo da historia do
pensamento que curiosamente pensaba coma nos. Nunca pensou por
nos. E sempre pensou en nos, e en
todos os pobos oprimidos. Por iso,
neste seu centenario en que se produce o único caso que se coñece de
homenaxe a unha figura para destripala, o nacionalismo non pode calar
e debe render o tributo que se merece a quen se di que “naceu en Francia
e morreu en todas partes” porque
ningunha loita lle foi allea. Pode que
hoxe Sartre non dixer o mesmo que
en 1971, pero do que estamos seguros é de que seguiría sendo o mesmo
que entón, como nós seremos os
mesmos na medida en que sexamos
auténticos, pois –como el escribía ao
Castor (Simone de Beauvoir) desde
un campo de prisioneiros do nazismo– a autenticidade, peocupación
central da súa filosofía, non reside na
fidelidade a unha situación pasada,
senón que consiste en ser o mesmo a
través de todas as situacións, un proxecto único ■
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Prólogo a Les damnés
de la terre (Os
condenados da terra),
de Frantz Fanon

Sartre con Simone de Beuvoir no 1950 no deserto alxerino

Non hai moito tempo, a terra estaba poboada por dous mil millóns de
habitantes, quer dicer, cincocentos millóns de homes e mil cincocentos millóns de indíxenas. Os primeiros dispuñan do Verbo, os outros collíano
emprestado. Entre aqueles e estes, reisiños vendidos, señores feudais, unha
falsa burguesía forxada dunha soa peza servían de intermediarios. Nas colonias, a verdade aparecía espida; as
“metrópoles” preferíana vestida; era
preciso que os indíxenas as amaran.
Como a nais, en certo sentido. A elite
europea dedicouse a fabricar unha elite indíxena; seleccionáronse adolescentes, fóronlles marcados na testa,
con ferro candente, os principios da
cultura occidental, introducíronselles
na boca mordazas sonoras, grandes
palabras pastosas que se aderían aos
dentes; após unha breve estadía na
metrópole, eran devoltos ao seu país,
falsificados. Esas mentiras viventes
non tiñan xa nada a diceren aos seus
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dres, Amsterdam, nós gunidábamos
palabras: “¡Partenón! ¡Fraternidade!”,
e, nalgures, nalgunha parte de África,
de Asia, outros labios se abrían: “¡...tenón! ¡...nidade!”. Era a Idade de Ouro.
Aquilo acabouse: as bocas abríronse soas; as voces, amarelas e negras, seguían a falar do noso humanismo, mais foi para nos reprobar a
nosa inumanidade. Nós escoitábamos sen desgosto esas corteses expresións de amargura. Primeiro, con
orgullosa admiración: ¿como?, ¿falan
sós? ¡Vede o que temos feito deles!
Non dubidábamos de que aceitasen
o noso ideal, pois que nos acusaban
de non lles sermos fieis; Europa acreditou na súa misión: helenizara aos
asiáticos, criara esa especie nova. Os
negros grecolatinos. E engadíamos,
entre nós, con sentido prático: cómpre deixalos berrar, iso cálmaos: can
que ladra non morde.
Veu unha outra xeración que deslocou o problema. Os seus escritores,
os seus poetas, cunha incríbel pacien-

JEAN-PAUL SARTRE
Setembro 1961

cia, trataron e nos explicaren que os
nosos valores non se axustaban á verdade da súa vida, que non podían nen
rexeitalos de todo nen asimilalos. Iso
quería dicer, máis ou menos: vostés
convertéronnos en monstros, o seu
humanismo pretende que somos universais e as súas práticas racistas particularízannos. Nós escoitámolos, moi
tranquilos: aos administradores coloniais non se lles paga para leren Hegel; por iso, leno pouco, mais non precisan deste filósofo para saberen que
as conciencias infelices enredan nos
seus xemidos. Se houbese, dicíannos
os expertos, a sombra dunha reivindicación nos seus xemidos, sería a da
integración. Non se trataba de outorgárllela, por suposto: arruinaríase o
sistema que pousa, como vostés saben, na sobreexplotación. Mais abondaría con facerlles crer o embuste; seguirían adiante. Canto á rebeldía,
estamos moi tranquilos. ¿Qué indíxena consciente se dedicaría a matar os
belos fillos da Europa co único fin de
se converter en europeu coma eles?
En resumo, alentábamos esa melancolía e non víamos mal, por unha vez,
outorgar o premio Goncourt a un negro: iso era antes de 1939.
1961. Escoiten: “Non perdamos o
tempo en estéreis ladaíñas nen en
mimetismos noxentos. Abandonemos esa Europa que non deixa de falar do home ao mesmo tempo que o
asasina por onde quixer que o atopa,
en todas as esquinas das súas proprias rúas, en todos os cantos do
mundo. Hai séculos... que en nome
dunha pretensa aventura espiritual
afoga a case toda a humanidade”. O
ton é novo. ¿Quen ousa utilizalo? Un
africano, home do Terceiro Mundo, ex
colonizado. Engade: “Europa adquiriu tal velocidade, local e desordenada... que vai... cara a un abismo de
que máis vale arredarse”. Noutras palabras: está perdida. Unha verdade
que a ninguén gosta declarar, mais da
que estamos convencidos todos nonsí, queridos europeus?.
Cómpre facer, porén, unha salvidade. Cando un francés, por exemplo, di

SARTRE | Dossier

Se triúnfa, a Revolución nacional será socialista; se
se cortar o seu alento, se a burguesía colonizada
tomar o poder, o novo Estado, apesar dunha
soberanía formal, fica en mans dos imperialistas
a uns outros franceses: “Estamos perdidos” -o que, polo que eu sei. Ocorre
case todos os días desde 1930- trátase
dun discurso emotivo, inflamado de
coraxe e de amor, e o orador inclúese
a si proprio con todos os seus compatriotas. E, ademais, case sempre engade: “A menos que...”. Todos ven de que
se trata: non se pode cometer máis un
erro; se non se seguiren as súas recomendacións ao pé da letra, daquela, e
só daquela, o país desintegrarase. En
resumo: é unha ameaza seguida dun
consello e esas ideas chocan tanto
menos canto que abrollan da interesubxectividade nacional. Cando Fanon, por contra, di que Europa se precipita á perdición, lonxe de lanzar un
grito de alarma, fai un diagnóstico. Este médico non tenciona nen condenala sen recurso -outros milagres se teñen visto- nen darlle os meios para
sanar; comproba que está aguniando,
desde fóra, baseándose nos síntomas
que deu recollido. Canto a curala, non:
el ten unhas outras preocupacións;
tanto lle ten que se afunda ou que sobreviva. Por iso o seu libro é escandaloso. E se vostés murmuran, meio como brincadeira, meio molestos: “¡Que
cousas nos di!”, escápaselles a verdadeira natureza do escándalo: porque
Fanon non lles “di” absolutamente nada; a súa obra -tan ardente para outros- permanece xeada para vostés;
con frecuencia se fala de vostés nela,
xamais a vostés. Acabáronse os Goncourt negros e os Nobel amarelos: non
volverá a época dos colonizados laureados. Un ex indíxena “de lingua francesa” adapta esa lingua a novas esixencias, utilízaa para se dirixir unicamente
aos colonizados: “¡Indíxenas de todos
os países subdesenvolvidos, unídevos!” . Qué decadencia a nosa: para os
seus pais, éramos os únicos interlocutores; os fillos non nos consideran nen
sequer interlocutores válidos: somos
os obxectos do razoamento. Por suposto, Fanon menciona de pasada os
nosos crimes famosos, Setif, Hanoi,
Madagascar, mais non se molesta en
condenalos: utilízaos, Se descobre as
tácticas do colonialismo, o xogo com-

Sartre con Fidel Castro. A pesares das críticas
puntuais, Sartre sempre apoiou a quen lle
resumira o seu pensamento cunha soa frase:
“non aturo a inxustiza”.

plexo das relacións que unen e opoñen os colonos e os “da metrópole” faino para os seus irmáns; a súa finalidade é ensinarlles a derrotarnos.
Nunha palabra, o Terceiro Mundo
descóbrese e exprésase através desa
voz. Xa se sabe que non é homoxéneo
e que aínda se encontran dentro dese
mundo povos submetidos, outros que
adquiriron unha falsa independencia,
algúns que loitan por conqueriren a
súa soberanía e outros máis, por último, que embora gañaron a liberdade
plena, viven baixo a ameaza dunha
agresión imperialista. Esas diferenzas
naceron da historia colonial, quer dicer, da opresión. Aquí a Metrópole
contentouse con pagar a algúns señores feudais; alá, o lema de “dividir para vencer”, fabricou dunha soa peza
unha burguesía de colonizados; noutrén, deu un duplo golpe: a colonia é á
vez de explotación e de poboación.
Así, Europa fomentou as divisións, as
oposicións, forxou clases e racismos,
intentou por todos os meios provocar
e aumentar a estratificación das sociedades colonizadas. Fanon non oculta
nada: para loitar contra de nós, a antiga colonia debe loitar contra de si
mesma. Ou, máis ben, ambas loitas
non son senón unha soa. No fogo do
combate, todas as barreiras interiores
deben desaparecer, a impotencia burguesa dos negociantes e compradores, o proletariado urbano, sempre
privilexiado, o lumpen-proletariat dos
bairros miserábeis, todos se deben
aliñar na mesma posición das masas
rurais, verdadeira fonte do exército co-

lonial e revolucionario; nesas rexións
cuxo desenvolvimento foi detido deliberadamente polo colonialismo, o
campesinado, cando se rebela, aparece decontado como a clase radical: coñece a opresión espida, sofreuna moito máis do que os traballadores das
cidades e, para que non morra de fame, precísase nada menos que unha
derruba de todas as estruturas. Se triúnfa, a Revolución nacional será socialista; se se cortar o seu alento, se a
burguesía colonizada tomar o poder, o
novo Estado, apesar dunha soberanía
formal, fica en mans dos imperialistas.
O exemplo de Katanga ilústrao moito
ben. Así pois, a unidade do Terceiro
Mundo non está feita: é unha empresa
en vías de se realizar, que ha de pasar
en cada país, tanto despois como antes da independencia, pola unión de
todos os colonizados sob o mando da
clase campesina. Isto é o que Fanon
explica aos seus irmáns de África, de
Asia, de América Latina: realizaremos
todos xuntos e en toda a parte o socialismo revolucionario ou seremos
derrotados un a un polos nosos antigos tiranos. Non oculta nada; nen as
debilidades, nen as discordias nen as
mixtificacións. Aquí, o movimento ten
un mal comezo; alá, após brillantes
éxitos, perde velocidade; acolá, detense; se se quixer reanudalo, cumprirá
que os campesinos lancen ao mar a
súa burguesía. Advírtese seriamente
ao leitor contra as enaxenacións máis
perigosas: o dirixente, o culto á personalidade, a cultura occidental e, igualmente, o retorno ao lonxincuo pasado
da cultura africana: a verdadeira cultura é a Revolución, o que quer dicer
que se forxa a lume vivo. Fanon fala en
voz alta; nós os europeus podémolo
escoitar: a proba é que teñen vostedes
este libro nas súas mans; ¿non teme
que as potencias coloniais tiren proveito da súa sinceridade?
Non. Non teme nada. Os nosos
procedementos están anticuados: poden retardar ocasionalmente a emancipación, mais non a deterán. E non
hai que imaxinar que podemos modificar os nosos métodos: o neocoloniaxaneiro|febreiro|marzo 2005 terra e tempo 41
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Vostedes, tan liberais, tan humanos, que levan ao
preciosismo o amor pola cultura, parecen olvidar
que teñen colonias e que alí se producen
asasinatos no seu nome
lismo, ese soño lánguido das metrópoles, non é máis que ar; as “ Terceiras
Forzas” non existen ou ben son as burguesías de folla-de-lata que o colonialismo xa colocou no poder. O noso
maquiavelismo ten pouca influencia
sobre ese mundo, xa moi desperto,
que descobriu unha detrás de outra as
nosas mentiras. O colono non ten
máis que un recurso: a forza cando
aínda a tiver; o indíxena non ten máis
que unha alternativa: a servidume ou
a soberanía. Que pode importarlle a
Fanon que vostedes lean ou non a súa
obra? É aos seus irmáns a quen denuncia as nosas vellas malicias, seguro de que non temos alternativa. A
eles dilles: Europa botou as gadoupas
aos nosos continentes; hai que lle
acoitelar as poutas até que as retirar.
O momento favorécenos: non sucede
nada en Bizerta, en Elizabethville, no
campo arxelino sen que a terra enteira
sexa informada; os bloques asumen
posicións contrarias, respéitanse mutuamente, aproveitemos esa parálise,
entremos na historia e que a nosa
irrupción a fixer universal por primeira
vez; loitemos: a falta de outras armas ,
chegará a paciencia do coitelo.
Europeos, abran este libro, penetren nel. Despois de dar algúns pasos
na escuridade, verán algúns estranxeiros reunidos arredor do lume,
achéguense, escoiten: discuten a sorte que reservan ás axencias de vostedes, aos mercenarios que as defenden. Pode que estes estranxeiros se
decaten da súa presenza, mais seguirán falando entre si, sen sequera baixaren a voz. Esa indiferenza fere no
máis fondo: seus pais, criaturas de
sombra, criaturas de vostedes, eran
almas mortas, vostedes dispénsanlles a luz, non falaban senón a vostedes e ninguén se ocupaba de responder a eses zombis. Os fillos, en cambio,
ignóranos: ilumínaos e quéntaos un
lume que non é o de vostedes, que a
unha distancia respeitábel se sentirán furtivos, nocturnos estremecidos:
a cada un o seu turno; nestas tebras
de onde vai xurdir outra aurora, os
zombis son vostedes.
42 terra e tempo xaneiro|febreiro|marzo 2005

Nese caso dirán, guindemos este
libro pola xanela. Para que lelo se non
está escrito para nós? Por dous motivos, o primeiro dos cais é que Fanon
explica aos seus irmáns como somos
e descúbrelles o mecanismo das nosas enaxenacións: aprovéiteno para
revelarse a vostedes mesmos na súa
verdade de obxectos. As nosas vítimas
coñécennos polas súas feridas e polas
súas cadeas: iso fai irrefutábel o seu
testemuño. Abonda con que nos amosen o que fixemos delas para que coñezamos o que fixemos de nós mesmos. Resulta útil? Si, porque Europa
está nun grande perigo de morte.
Mais, dirán eles, nós vivimos na Metrópole e reprobamos os excesos. É
verdade, vostedes non son colonos,
pero non valen máis ca eles. Eles son
os seus pioneiros, vostedes enviáronos ás rexións de ultramar, eles enriquecéronos; vostedes advertíranllelo:
se facían deitar demasiado sangue,
desautorízaríanos de boca para afora;
da mesma maneira, un Estado –calquera que sexa– mantén no estranxeiro unha turba de axitadores, de provocadores e de espías aos que desautoriza cando son sorprendidos. Vostedes, tan liberais, tan humanos, que
levan ao preciosismo o amor pola cultura, parecen olvidar que teñen colonias e que alí se producen asasinatos
no seu nome. Fanon revela aos seus
camaradas –a algúns deles, sobre todo, que aínda están demasiado occidentalizados- a solidariedade dos
“metropolitanos” cos seus axentes coloniais. Teñan o valor de o leren: porque os fará avergoñarse, e a vergoña,
como dixo Marx, é un sentimento revolucionario. Como vostedes ven,
tampouco eu podo desprenderme da
ilusión subxectiva. Eu tamén lles digo:
“Todo está perdido, a menos que…”
Como europeo, apodérome do libro
dun inimigo e convírtoo nun medio
para curar a Europa. Aprovéiteno.
E aquí está a segunda razón: se
descartan a verborrea fascista de Sorel, comprenderán que Fanon é o primeiro despois de Engels que volveu a
sacar á superficie a parteira da histo-

A censura perseguiu aos opostos ao
colonialismo. Sartre será un autor prohibido
en numerosos países

ria. E non crean que o sangue demasiado ardente ou unha infancia desgrazada lle crearon algún gosto singular pola violencia: simplemente se
converte en intérprete da situación:
máis nada. Pero isto basta para que
constitúa, etapa por etapa, a dialéctica que a hipocrisía liberal lles oculta
a vostedes e que nos produciu a nós
o mesmo que a el.
No século pasado, a burguesía
consideraba os obreiros como envexosos, aqueloutrados por groseiros apetitos, mais preocupábase por incluír
eses seres brutais na nosa especie: de
non seren homes e libres, cómo poderían vender libremente a súa forza de
traballo? Na Franza, na Inglaterra, o
humanismo presume de universal.
Co traballo forzado sucede todo o
contrario. Non hai contrato. Ademais,
hai que intimidar: a opresión resulta
evidente. Os nosos soldados, en Ultramar, rexeitan o universalismo metropolitano, aplican ao xénero humano o
numerus clausus: como ninguén pode
despoxar o seu semellante sen cometer un crime, sen sometelo ou matalo,
plantexan como principio que o colonizado non é o semellante do home. A
nosa forza de choque recibiu a misión
de converter en realidade esa abstracta certidume: ordénase reducir os habitantes do territorio anexado ao nível
de monos superiores, para xustificar
que os colonos os traten como bestas.
A violencia colonial non se propón só
como finalidade manter en actitude
respeitosa os homes sometidos, trata
de deshumanizalos. Nada será aforrado para liquidar as súas tradicións, para substituír as súas linguas polas nosas, para destruír a súa cultura sen
darlles a nosa; serán embrutecidos a
poder de cansazo. Desnutridos, enfermos, se resisten aínda ao medo levarase a tarefa até o fin: diríxense contra o
campesiño os fusís, veñen civís que se
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Ao non poder levar o colono a matanza até o
xenocidio e a servidume até o embrutecemento
animal, perde o control e unha imparábel lóxica
levará até a descolonización
instalan na súa terra e co látego obrígano a cultivala para eles. Se se resistir, os soldados disparan,é un home
morto; se ceder, degrádase, deixa de
ser un home; a vergoña e o medo van
romper o seu carácter, desintegrar a
súa persoa. Todo se fai a tambor batente, por expertos: os “servizos psicolóxicos” non datan de hoxe. Nin o lavado de cérebro. Porén, pese a todos
os esforzos, non se acada o fin en ningunha parte: nin no Congo, onde se
cortaban as mans aos negros nin en
Angola onde, recentemente, se furaban os labios dos descontentos, para
pechalos con cadeas. E non sosteño
que sexa imposíbel convertir a un home en besta. Só afirmo que non se logra sen debilitalo considerabelmente;
non abondan os golpes, hai que presionar coa desnutrición. É o mau coa
servidume: cando se domestica a un
membro da nosa especie, diminúese o
seu rendimento e, por pouco que se lle
dea, un home de curral acaba por custar máis do que rende. Por esa razón
os colonos vense obrigados a deixaren
a medias a domesticación: o resultado, nin home nin besta, é o indíxena.
Golpeado, subalimentado, doente, temeroso, mais só até certo ponto, ten
sempre, xa for amarelo, negro ou branco, os mesmos rasgos de carácter: é
preguiceiro, astuto e ladrón, vive de
calquera cousa e só coñece a forza.
Pobre colono!: a sua contradición
queda á vista. Debería, como fai, segundo se di, o ogro, matar ao que
captura. Mais iso non é posíbel. Non
fai falta acaso que os explote? Ao non
poder levar a matanza até ao xenocidio e a servidume até ao embrutecemento animal, perde o control, a operación invírtese , unha implacábel
lóxica levaráo até a descolonización.
Mais non de inmediato. Primeiro,
reina o europeo: xa perdeu, mais non
se dá conta; non sabe aínda que os indíxenas son falsos indíxenas; afirma
que os dana para destruír o mal que
existe entre eles; despois de tres xeracións, os seus perniciosos instintos xa
non rexurdirán. Que instintos? Os que
impulsan o escravo a matar o amo?

Como non recoñece a súa propia
crueldade dirixida agora contra el mesmo? Como non recoñece no selvaxismo deses campesiños oprimidos o selvaxismo do colono que absorberon
por todos os seus poros e do que non
curaron? A razón é sinxela: ese personaxe déspota, entolecido pola súa omnipotencia e polo medo de perdela, xa
non recorda que foi un home: considérase un látego ou un fusil; chegou a
crer que a domesticación das “razas inferiores” se obtén mediante o condicionamento dos seus reflexos. Non toma en conta a memoria humana, os
recordos imborrábeis; e, sobre todo,
hai algo que pode que non soubera
nunca: non nos convertemos no que
somos senón é mediante a negación
íntima e radical do que fixeron de
nós.Tres xeracións? Desde a segunda,
mal abrían os ollos, os fillos viron como petaban nos seus pais. En termos
de psiquiatría, están “traumatizados”.
Para toda a vida. Mais esas agresións
renovadas sen cesar, en vez de levalos
a sometérense, sitúanos nunha contradición insoportábel que o europeo
pagará, máis tarde ou máis cedo. Despois diso, aínda que foren domesticados outra vez, aínda que se lles ensinar
a vergoña, a dor e a fame, non se provocará nos seus corpos outra cousa
que non for unha raiba volcánica cuxa
forza é igual á da presión que se exerce sobre eles. Dicían vostedes que non
coñecen máis que a forza? É certo; primeiro será só a do colono e xa despois
a súa popia: é dicer, a mesma, que incide sobre nós como un reflexo que,
desde o fondo dun espello, vén ao noso encontro. Non se equivoquen, por
esa louca roña, por esa bile e ese fel,
polo seu constante desexo de matarnos, pola contracción permanente de
músculos fortes que temen repousar,
son homes: polo colono, que quere facelos escravos, e contra el. Aínda cego,
abstracto, o odio é seu único tesouro:
o Amo provócao porque tenta embrutecelos, non pode chegar a quebrantalo porque os seus intereses detéñeno
a medio camiño; así, os falsos indíxenas son aínda humanos, polo poder e

a impotencia do opresor que se transforman, neles, nun rechazo obstinado
da condición animal. Aliás, xa se sabe;
por suposto, son nugalláns: é sabotaxe. Renartes, ladróns. Claro! Os seus
pequenos furtos marcan o comezo
dunha resistencia aínda desorganizada. Iso non chega: hai quen se afirma
lanzándose coas mans espidas contra
os fusís; son os seus heroes; e outros
fanse homes asasinando europeos.
Mátanse: bandidos e mártires, o seu
suplicio exalta as masas aterrorizadas.
Aterrorizadas, si: nese momento,
a agresión colonial interiorízase como
Terror nos colonizados. Non me refiro
só ao medo que experimentan diante
dos nosos inesgotábeis meios de represión, senón tamen ao que lles ins-
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pira o seu propio furor. Encóntranse
acurralados entre as nosas armas que
os apuntan e eses tremendos impulsos, eses desexos de matar que xorden do fondo do seu corazón e que
non sempre recoñecen: porque non é
en principio a súa violencia, é a nosa,
invertida, que medra e os destroza; e
o primeiro movemento deses oprimidos é ocultar profundamente esa inaceptábel cólera, reprobada pola súa
moral e pola nosa e que non é, porén,
máis que o último reduto da súa humanidade. Lean a Fanon: comprenderán que, no momento de impotencia,
a loucura homicida é o inconsciente
colectivo dos colonizados.
Esa furia contida, ao non estalar,
vira en redondo e dana os propios
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As tribos loitan unhas contra as outras ao non
poderen enfrontarse ao inimigo real, e por
suposto a política colonial fomenta estas
rivalidades
“O Muro”,
escrito no
1939, conta un
episodio da
Guerra Civil
española na
que un grupo
de homes é
fusilado

oprimidos. Para librárense dela, acaban por matarse entre si: as tribos loitan unhas contra as outras ao non poderen enfrontarse ao inimigo
verdadeiro -e, naturalmente, a política colonial fomenta as súas rivalidades; o irmán, ao levantar o coitelo
contra o seu irmán, cre destruír dunha
vez por todas a imaxe detestada do
seu envilecemento común. Mais esas
vítimas expiatorias non claman a súa
sede de sangue: non evitarán lanzarse
contra as metralladoras, se non é facéndose os nosos cómplices: eles
mesmos van acelerar o progreso desa
deshumanización que rexeitan. Debaixo da ollada de burla do colono,
protexeranse contra si mesmos con
barreiras sobrenaturais, reanimando
antigos mitos terribeis ou atándose
mediante ritos meticulosos: o obseso
evade así a súa exixencia profunda,
inflixíndose manías que o ocupan en
todos os momentos. Bailan: iso ocúpaos; relaxa os seus músculos dolorosamente contraídos e ademais a danza estimula secretamente, con
frecuencia a pesar deles, o Non que
non poden dicer, os asasinatos que
non ousan cometer. En certas rexións
utilizan este último recurso: o transo.
O que antes era o feito relixioso na
súa simplicidade, certa comunicación
do fiel co sagrado, convérteno nunha
arma contra a desesperanza e a humillación: os zars, as loas, os santos da
santería descenden sobre eles, gobernan a súa violencia e gástana no transo até ao esgotamento. Ao mesmo
tempo, esas altas personaxes protéxenos: isto quere dicer que os colonizados se defenden da enaxenación
colonial acrecentando a enaxenación
relixiosa. O único resultado, ao final,
é que se acumulan ambas as dúas enaxenacións e que cada unha reforza a
outra. Así, en certas psicoses, cansos
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de seren insultados todos os días, os
alucinados cren un bon día que escoitaron a voz dun anxo que os eloxia;
porén, os deostos non desaparecen: a
seguir, alternan co eloxio. É unha defensa e o final da súa aventura: a persoa está disociada, o enfermo vai cara
á demencia. Hai que engadir, no caso
dalgúns desgrazados rigorosamente
seleccionados, ese outro transo de
que falei máis arriba: a cultura occidental. No seu lugar, dirán vostedes,
eu preferiría os meus zars á Acrópole.
Ben, iso quer dicer que comprenderon. Mais non de todo, porén, porque
vostedes non se encontran no seu lugar. Aínda non. Doutra maneira saberían que eles non poden escoller: acumulan. Dous mundos, quer dicer,
dous transos: báilase toda a noite,
coa alborada apértanse nas igrexas
para ouviren misa; día a día, a fenda
amplíase. O noso inimigo atraizoa os
seus irmáns e faise o noso cómplice,
os seus irmáns fan o mesmo. A condición do indíxena é unha neurose introducida e mantida polo colono entre os colonizados, co seu consentimento.
Reclamar e negar, á vez, a condición humana: a contradición é explosiva.E fai explosión, vostedes sábeno
igual ca min. Vivimos na época da deflagración: chega con que o aumento
dos nacementos acrecente a escaseza, que os recén chegados teñan que
lle temeren á vida un pouco máis que
á morte, e a enxurrada de violencia
rompe todas as barreiras. Na Arxelia,
en Angola, mátase ao chou os europeos. É o momento do boomerang, o
terceiro tempo da violencia: vólvese
contra nós, alcánzanos e, como decote, non comprendemos que é a nosa.
Os “liberais” fican confusos: recoñecen que non eramos o bastante corteses cos indíxenas, que sería máis xusto e máis prudente outorgarlles certos
dereitos na medida do posíbel; non
pedían outra cousa que seren admitidos a eito e sen padriños nese clube
tan cerrado, a nosa especie: e velaquí
que ese desencadeamento bárbaro e
tolo non os respeita en maior medida
que aos maus colonos. A esquerda

metropolitana síntese molesta: coñece a verdadeira sorte dos indíxenas, a
opresión sen piedade de que son obxecto e non condena a súa rebeldía,
sabendo que fixemos todo por provocala. Mais, de todas as maneiras, pensa, hai limites: eses “guerrilleros”1 deberían esforzarse por amosarse
cabaleiros; sería o mellor meio de
probaren que son homes. Ás veces repréndeos: “Van vostedes demasiado
lonxe, non os seguiremos apoiando”;
a eles non lles importa; para o que
serve o apoio que lles dá, xa pode facer con el o que máis lle preste. Desde que comezou a súa guerra, comprenderon esa rigorosa verdade:
todos valemos o que somos, todos
nos aproveitamos deles, non teñen
que probar nada, non farán distincións con ninguén. Un só deber, un
obxectivo unico: expulsar o colonialismo por todos os meios. E os máis
alertas entre nós estarían dispostos,
en rigor, a admitíreno, mais non poden deixar de ver nesa proba de forza
o meio inhumano que os subhomes
asumiron para conseguiren que lles
sexa outorgada carta de humanidade:
que lles sexa outorgada o máis cedo
posíbel e que traten logo, por meios
pacíficos, de a mereceren. As nosas
almas belas son racistas.
Serviranos a lectura de Fanon; esa
violencia irreprimíbel, demóstrao plenamente, non é unha absurda tempestade nin a resurrección de
instintos salvaxes nin sequera un
efecto do resentimento: é o home
mesmo a se reintegrar. Esa verdade,
coido, coñecémola e esquecémola:
ningunha dozura borrará os sinais da
violencia; só a violencia pode destruílas. E o colonizado cúrase da neurose
colonial expulsando o colono coas
armas. Cando a súa ira estala, recupera a súa transparencia perdida,
coñécese na medida mesma en que se
fai; de lonxe, consideramos a súa guerra como o triunfo da barbarie; mais
procede por si mesma á emancipación
progresiva do combatente, liquida nel
e fóra del, progresivamente, as tebras
coloniais. Desde que comeza, é unha
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A nación ponse en
marcha: para cada
irmán está alí onde
combatan outros irmáns

7 de xaneiro de 1962. Unha das tres bombas
que colocaron na casa de Sartre pola súa
denuncia do imperialismo e o colonialismo na
defensa da independencia de Alxeria

guerra sen piedade. Ou se continúa a
aterrorizar ou se volve un terríbel; é
dicer: ou se abandona un ás disociacións dunha vida falseada ou se conquista a unidade innata. Cando os
campesinos reciben os fusís, os vellos
mitos palidecen, as prohibicións desaparecen unha por unha; a arma dun
combatente é a súa humanidade. Porque, nos primeiros momentos da
rebelión, hai que matar; matar a un
europeo é matar dous paxaros dun
tiro, suprimir á vez un opresor e un
oprimido: fican un home morto e un
home libre; o sobrevivente, por primeira vez, sente un chan nacional
debaixo da planta dos pés. Nese intre,
a Nación non se afasta del:encóntrase
onde queira que el vai, alí onde el está
-nunca máis lonxe- confúndese coa
súa liberdade. Mais, após a primeira
sorpresa, o exército colonial reaxe: hai
que unirse ou deixarse matar. As discordias tribais atenúanse, tenden a
desaparecer: primeiro porque poñen
en perigo a Revolución e, máis no
fondo, porque non tiñan máis finalidade que derivar a violencia cara a falsos inimigos. Cando persisten –como
no Congo– é porque son alimentadas
polos axentes do colonialismo. A
nación ponse en marcha: para cada
irmán está onde queira que combatan
outros irmáns, O seu amor fraternal é
o contrario do odio que lles teñen a
vostedes: son irmáns porque cada un
deles matou ou pode, dun momento a
outro, matar. Fanon amosa aos seus
lectores os límites da “espontaneidade”, a necesidade e os perigos da
“organización”. Mais, calquera que for
a inmensidade da tarefa, en cada paso
da empresa profundízase a conciencia
social. Os últimos complexos desaparecen: que non falen do “complexo de
dependencia” no soldado do A.L.N.
Librado das súas vendas nos ollos, o

campesiño toma conciencia das súas
necesidades: eles mátano, mais el trataba de os ignorar; agora descóbreos
como exixencias infinitas. Nesta violencia popular, para se soster cinco
anos, oito anos como fixeron os arxelinos, as necesidades militares,
sociais e políticas non se poden distinguir. A guerra -aínda que só fose
exposto o asunto do mando e as responsabilidades- institúe novas estruturas que serán as primeiras
institucións de paz. Eis, pois, o home
instaurado até nas novas tradicións,
fillas futuras dun horríbel presente,
eilo lexitimado por un dereito que vai
nacer, que nace cada día no lume
mesmo: co último colono morto,
reembarcado ou asimilado, a especie
minoritaria desaparece e cede o seu
lugar á fraternidade socialista. E isto
non basta: ese combatente queima as
etapas; por suposto non arrisca a súa
pel para encontrarse ao nível do vello
“metropolitano”. Ten moita paciencia:
pode que soñe ás veces cun novo
Dien-Bien-Phu; mais en realidade non
conta con iso: é un mendigo que loita,
na súa miseria, contra os ricos fortemente armados. Á espera das vitorias
decisivas e con frecuencia sen esperar
nada, fusrtiga os seus adversarios até
os exacerbar. Isto non se fai sen
espantosas pérdidas; o exército colonial vólvese feroz: cuadrillas, ratissages2,
concentracións, expedicións punitivas; son asasinadas mulleres e crianzas. El sábeo: ese home novo comeza
a súa vida de home polo final; sábese
morto en potencia. Matarano: non só
acepta o risco senón que ten a certeza;
ese morto en potencia perdeu a súa
muller, os seus fillos; viu tantas agonías que prefire vencer a sobrevivir;
outros gozarán da vitoria, el non: está
demasiado canso. Por esa fatiga do
corazón é a fonte dun incríbel valor.
Encontramos a nosa humanidade
máis acó da morte e da desesperación, el encóntraa máis aló dos suplicios e da morte. Nós sementamos o
vento, el é a tempestade. Fillo da violencia, nela encontra a cada intre a
súa humanidade: eramos homes ás

súas expensas, el faise home ás
expensas nosas. Outro home: de
mellor calidade.
Aquí detense Fanon. Amosou o
camiño: voceiro dos combatentes,
reclamou a unión, a unidade do Continente africano contra todas as discordias e todos os particularismos. O
seu fin está logrado. Se quixera describir integralmente o feito histórico
da descolonización, tería que falar de
nós, e ese non é, sen dúbida, o seu
propósito. Mais, cando cerramos o libro, continúa en nós, a pesar do seu
autor, porque experimentamos a forza dos pobos en revolución e respondemos coa forza. Hai, pois, un novo
momento de violencia e énos necesario volvernos cara a nós esta vez
porque esa violencia está a nos cambiar na medida en que o falso indíxena cambia a través dela. Que cadaquén reflexione como queira, con tal
de que reflexione: na Europa de hoxe, atordoada polos golpes que recibe, na Franza, en Bélxica, na Inglaterra, a menor distracción do
pensamento é unha complicidade
criminal co colonialismo. Este libro
non necesitaba un prefacio. Sobre
todo, porque non se dirixe a nós. Escribino, porén, para levar a dialéctica
até ás súas últimas consecuencias:
tamén a nós, os europeos, nos están
descolonizando; é dicer, están extirpando nunha sanguenta operación o
colono que vive en cada un de nós.
Debemos de volver a ollada cara a
nós mesmos, se temos o valor de facelo, para ver que hai en nós. Primeiro hai que afrontar un espectáculo
inesperado: o striptease do noso humanismo. Velaquí está espido e nada
fermoso: non era máis que unha ideoloxía mentireira, a exquisita xustificación da pillaxe; as súas tenruras e
o seu preciosismo xustificaban as
nosa agresións. Que bonito predicar
a non violencia!: nin vítimas nin verdugos! Vamos! Se non son vostedes
vítimas, cando o goberno que aceptaron nun plebiscito, cando o exército en que serviron os seus irmáns
máis novos, sen vacilación nin rexaneiro|febreiro|marzo 2005 terra e tempo 45

Dossier | SARTRE

Vostedes saben ben que somos uns explotadores.
Saben que nos apoderamos do ouro e os metais e
o petróleo dos “continentes novos” para traelos ás
metrópoles

morsos, emprenderon un “xenocidio”, indudabelmente son verdugos.
E se prefiren ser vítimas, arriscarse a
un ou dous días de cárcere, simplemente optan por retiraren a súa carta do xogo. Non poden retirala: ten
que permanecer alí até ao final.
Compréndano dunha vez: se a violencia acaba de empezar, se a explotación e a opresión non existiron
nunca sobre a Terra, quizais a pregoada “non violencia” podería poñer fin
á querela. Mais se todo o réxime e
até as súas ideas sobre a non violencia están condicionados por unha
opresión milenaria, a súa pasividade
non serve máis que para aliñalos do
lado dos opresores.
Vostedes saben ben que somos
explotadores. Saben que nos apoderamos do ouro e os metais e o petróleo dos “continentes novos” para
traelos ás metróples. Mais non sen
excelentes resultados: palacios, catedrais, capitais industriais; e cando
ameazaba a crise, aí estaban os mercados coloniais para a amortiguaren
ou a desviaren. Europa, cargada de riquezas, outorgou de iure a humanidade a todos os seus habitantes: un
home, entre nós, quere dicer un cómplice, posto que todos nos beneficiamos coa explotación colonial. Ese
continente gordo e lívido acaba por
cair no que Fanon chama xustamente
o “narcisismo”. Cocteau irritábase
con París, “esa cidade que fala todo o
tempo de si mesma”. E que outra
cousa fai Europa? E ese monstro
supereuropeo, a América do Norte?
46 terra e tempo xaneiro|febreiro|marzo 2005

Palabras: liberdade, igualdade, fraternidade, amor, honor, patria. Que sei
eu? Isto non nos impedía pronunciarmos ao mesmo tempo frases racistas,
porco negro, porco xudeu, porco rato.
Os bos espíritos, liberais e tenros -os
neocolonialistas, nunha palabra- pretendían sentirse anoxados por esa inconsecuencia; erro ou má fe: nada
máis consecuente, entre nós, que un
humanismo racista, posto que o europeo non puido facerse home máis
que coa fabricación de escravos e
monstros. Mentres existiu a condición de indíxena, a impostura non se
descobriu; encontrábase no xénero
humano unha abstracta formulación
de universalidade que servía para encobrir prácticas máis realistas: había,
do outro lado do mar, unha raza de
subhomes que, grazas a nós, en mil
anos quizais, acadarían a nosa condición. En resumo, confundíase o xénero coa elite. Actualmente o indíxena
revela a súa verdade; dun golpe, o
noso clube tan cerrado revela a súa
debilidade: non era nin máis nin menos que unha minoría. O que é pior:
posto que os outros se fan homes á
nosa contra, demóstrase que somos
os inimigos do xénero humano; a elite descobre a súa verdadeira natureza: a dunha “panda”. Os nosos caros
valores perden as súas asas; se os
contemplarmos de perto, non encontraremos un só que non estea manchado de sangue. Se precisaren vostedes un exemplo, lembren as
grandes frases: que xenerosa é a
Franza! Xenorosos nós? E Setif? E
eses oito anos de a guerra feroz que
custaron a vida a máis dun millón de
arxelinos? E a tortura. Mais comprendan que non se nos reprocha o atraizoarmos unha misión: simplemente
porque non tiñamos ningunha. É a
xenorosidade mesma a que se pon en
dúbida; esa fermosa palabra cantarina non ten máis que un sentido: condición outorgada. Para os homes de
enfronte, novos e liberados, ninguén
ten o poder nin o privilexio de dar nada a ninguén. Cada un ten todos os
dereitos. Sobre todos; e a nosa espe-

cie, cando un día chegar a ser, non se
definirá como a suma dos habitantes
do globo senón como a unidade infinita das súas reciprocidades. Aquí
detéñome; vostedes poden seguir o
labor sen dificultade. Abonda con
ollarde frente, por primeira e última
vez, as nosas aristocráticas virtudes:
morren; como poderían sobrevivir á
aristocracia de subhomes que as enxendraron? Hai anos un comentador
burgués -e colonialista- para defender a Occidente non puido dicer nada
mellor que isto: “Non somos anxos.
Mais, ao menos, temos remorsos.”
Que declaración! Noutra época, o noso Continente tiña outro salvavidas:
O Partenón, Chartres, os Dereitos do
Home, a svástica. Agora sabemos o
que valen: e xa non pretenden salvarnos do naufraxio máis que atráves do
moi cristiano sentimento da nosa
culpabilidade. É a fin, como verán
vostedes: Europa fai auga por todas
as partes. Que ocorreu? Simplemente, que éramos os suxeitos da historia e agora somos os seus obxectos. A
relación de forzas invertiuse, a descolonización está en marcha; o único
que poden intentar os nosos mercenarios é demoraren a súa realización.
Mais aínda se ve preciso que as
vellas “metrópoles” interveñan, que
comprometan todas as súas forzas
nunha batalla perdida de antemán.
Esa vella brutalidade colonial que fixo
a dubidosa gloria dos Bugeaud atopámola de novo, ao final da aventura,
decuplicada e insufiente. Envíase o
exército á Arxelia e alí mantense dende hai sete anos sen resultado. A violencia cambiou de sentido: vitoriosos,
exercíamola sen que parecese alterarnos: descompoñía os demais e en
nós, os homes, o noso humanismo ficaba intacto; unidos polo gaño, os
“metropolitanos” bautizaban como
fraternidade, como amor, a comunidade dos seus crimes; actualmente,
bloqueada por todas as partes, volve
sobre nós através dos nosos soldados, interiorízase e posúenos. A involución comeza: o colonizado reintégrase e nos, ultras e liberais, e

SARTRE | Dossier

colonos “metropolitanos” descompoñémonos. Xa a raiba e o medo están
espidos: amósanse ao descuberto nas
“cazatas de ratas” de Arxel. Onde están agora os selvaxes? Onde está a
barbarie? Non falta nada, nin sequera
o tam-tam. A bucinas corean “ Arxelia
francesa” mentre os europeos queiman vivos os musulmáns. Non hai
moito, lembra Fanon, os psiquiatras
aflíxianse nun congreso pola criminalidade dos índixenas: esa xente mátase entre si, dicían, iso non é normal; a
súa cortiza cerebral debe de estar
subdesenvolvida. Na África central,
outros estabeleceron que “o africano
utiliza moi pouco os seus lóbulos
frontais”. Eses sabios deberían proseguir agora a súa enquisa en Europa e
particularmente entre os franceses.
Porque tamén nós, desde hai uns
anos debemos de estar afectados de
perguiza mental: os Patriotas empezan a asasinar os seus compratiotras;
en caso de ausenicia, fan voar en anacos o conserxe e a súa casa. Non é
máis que o principio: a guerra civil está prevista para o outono ou a próxima primavera. Os nosos lóbulos semellan, porén, estar en perfecto
estado: non será, máis ben, que ao
non poder aplastar o indíxena, a violencia vólvese sobre si mesma, acumúlase no fondo de nós e procura unha saída? A unión do pobo arxelino
produce a desunión do pobo francés;
en todo o territorio da antiga metrópole, as tribos danzan, e prepáranse
para o combate. O terror saíu de África para instalarse aquí: porque están
os furiosos, que queren facernos pagar co noso propio sangue a vergoña
de seren derrotados polo indíxena e
estamos os demais, todos os demais,
igualmente culpábeis –despois de Bicerta, despois dos linchamentos de
Setembro, quen saiu a rúa para dicer :
Basta?-, pero máis sosegados: os liberais, os mais duros dos duros da esquerda mol. Tamén a eles lles sobe a
febre. E o malhumor. Mais que espanto! Disimulan a súa raiba con mitos,
con ritos complicados; para retrasar o
axuste final de contas e a hora da ver-

dade, puxeron á cabeza do país a un
Gran Bruxo cuxo oficio é manternos a
calquera precio na escuridade. Nada
se logra; proclamada por uns, rexeitada por outros, a violencia xira en redondo: Un día fai explosión en Metz,
ao día seguinte en Burdeos; pasou
por aquí, pasará por aló, é o xogo de
prendas. Agora tócanos o turno de
percorrer, paso a paso, o camiño que
leva á condición de indíxena. Mais para converternos en indíxenas de todo,
sería necesario que o noso chan fose
ocupado polos antigos colonizados e
que morrésemos de fame. Isto non
sucederá, non, é o colonialismo decadente o que nos posúe, o que nos cabalgará axiña, senil e soberbo; ese é o
noso zar, o noso loa. E ao ler o último
capítulo de Fanon un convéncese de
que vale mais ser un indíxena no pior
momento da desventura que un ex
colono. Non é bon que un funcionario
da policía se vexa obrigado a torturar
dez horas diarias: A ese paso os seus
nervos chegarán a romperse non sendo que se prohíba aos verdugos, polo
seu propio ben, o traballo en horas
suplementarias. Cando se quer protexer co rigor das leis a moral da Nación
e do Exército, non é bon que este desmoralice sistematicamente a aquela.
Nin que un país de tradición republicana confíe a centos de miles dos
seus mozos a oficiais putchistas. Non
é bon, compatriotas, vostedes que coñecen todos os crimes cometidos no
noso nome, non é realmente bon que
non digan a ninguén unha soa palabra, nin sequera a súa propia alma,
por medo a ter que xulgárense a si
mesmos. Ao principio vostedes ignoraban, quero crelo, despois dubidaron e agora saben, mais seguen calados. Oito anos de silencio degradan.
E en van: agora, o sol cegador da tortura está no cénit, alumea a todo o
país; debaixo de esa luz, ningunha risa soa ben, non hai ningunha cara
que non se cubra de enfeites para disimular a cólera ou o medo, non hai
ningún acto que non atraizoe a nosa
repugnancia e complicidade. Abonda
actualmente con que dous franceses

“A Náusea” foi escrita
no 1932. Nesta obra
fundamental da
literatura universal,
Sartre utiliza a novela
para expoñer o seu
pensamento filosófico
sobre a existencia.

se encontren para que haxa entre eles
un cadáver. E cando digo un... Franza
era antes o nome dun país, hai que ter
coidado de que non sexa en 1961 o
nome dunha neurose.
Sanaremos? Si. A violencia, como
a lanza de Aquiles, pode cicatrizar as
feridas que inflixiu. Neste momento
estamos encadeados, humillados, doentes de medo: No maís baixo. Felizmente isto non lle abonda aínda á aristocracia colonialista: Non pode
concluír a súa misión retardataria na
Arxelia sen colonizar primeiro os franceses. Cada día retrocedemos fronte a
contenda, mais poden estar seguros
de que non a evitaremos: Eles, os asasinos, necesítana; van seguir dando
voltas ao noso redor, dando golpes á
bigornia. Así rematará a época dos
bruxos e os fetiches: terán vostedes
que pelexar ou podrecerán nos campos de concentración. É o momento final da dialéctica: vostedes condenan
esa guerra, mais non se atreven aínda
a declararse solidarios dos combatentes arxelinos; non teñan medo, os colonos e os mercenarios obrigaranos a
dar este paso. Se cadra, entón, acurralados contra a parede liberarán vostedes por fin esa violencia nova suscitada polos vellos crimes que aínda
supuran . Mais iso, como se adoita dicer, é outra historia. A historia do home. Estou certo de que xa se aproxima
o momento en que nos uniremos a
quen a están a facer ■
1
2

En español no orixinal.
Literalmente, “cazata de ratas”, termo
utilizado polos colonialistas para calificaren os asaltos aos bairros e vivendas
arxelinos.

Nota: Agradecemos a colaboración na tradución destes textos de Sartre de Lorena
García Suárez.
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Prólogo de A portrait
du colonisé (Retrato do
colonizado) de Albert
Memmi

Jean-Paul Sartre participando na Sorbona nas asembleas de Maio do 68. Un movemento que coas
súas luces e sombras convulsionou a Europa coa emersión doutro novo actor político relevante: o
movemento estudantil

Só o sudista pode falar de escravitude: coñece o negro; a xente do
norte, puritanos abstractos, só coñece o home, que é un ente. Este fermoso razoamento é aínda útil: en
Houston, na prensa de Nova Orleáns
e, como sempre se é nordista dalguén, na Arxelia “francesa”; os xornais daló repítennos que só o colono
está cualificado para falar da colonia:
nós, metropolitanos, carecemos da
súa experiencia; teremos que ver a ardente terra africana a través dos seus
ollos ou só veremos o lume.
Ás persoas a quen poida intimidar
esa chantaxe eu recoméndolles que
lean o Retrato do colonizado, precedido
polo Retrato do colonizador; desta vez é
experiencia contra experiencia. O au48 terra e tempo xaneiro|febreiro|marzo 2005

tor contou a súa amarga xuventude
n’A estatua de sal. Que é exactamente?
Colonizador ou colonizado? El di: nin
o un nin o outro; un diría: unha e outra cousa; no fondo vén a ser o mesmo. Pertence a un deses grupos indíxenas, mais non musulmáns, ”máis
ou menos favorecidos en relación ás
masas colonizadas e... rexeitados
...polo grupo colonizador”, que , pola
contra, non “desalenta completamente” os seus esforzos para integrarse na
sociedade europea. Unidos ao proletariado por unha solidaridade de feito, separados del por privilexios mínimos, os seus membros viven en
perpetuo malestar. Memmi experimentou esa dupla solidariedade e ese
duplo rexeitamento: o movemento

JEAN-PAUL SARTRE
Ano 1969

que opón os colonos aos colonizadores, os “colonos que se rexeitan” aos
“colonos que se aceptan”. E comprendeuno tan ben porque o sentiu, en
primeiro lugar, como a súa propia
contradición. Moi ben explica no seu
libro que esas escisións da alma, puras interiorizacións de conflitos sociais, non predispoñen á acción. Mais
aquel que as padece, se toma conciencia de si mesmo, se coñece as súas complicacións, as súas tentacións
e o seu exilio, pode ilustrar os outros
falándolles de si mesmo: “Forza despreciábel na confrontación”, ese sospeitoso non representa a ninguén;
mais, como á vez é todo o mundo, será a mellor das testemuñas.
Mais o libro de Memmi non relata; aínda que estea nutrido polos recordos, todos chegan asimilados: é a
formalización dunha experiencia; entre a usurpación racista dos colonos
e a futura nación que construirán os
colonizadores, onde “sospeita que
non haberá lugar para el”, intenta vivir a súa particularidade ampliándoa
cara ao universal. Non cara ao home,
que aínda existe, mais si cara a unha
razón rigurosa e que se impón a todos. Esta obra sobria e clara alíñase
entre as “xeometrías apaixonadas”: a
súa tranquila obxectividade non é senón sofrimento e cólera superados.
Por iso, sen dúbida, pódese reprochar unha aparencia de idealismo: de
feito, todo queda dito. Mais poremos
outros inconvenientes sobre a orde
adoptada. Sería mellor mostrar o colonialista e a súa vítima igualmente esgazados polo aparello colonial: esa pesada máquina construída no final do
Segundo Imperio, baixo a Terceira República, que despois de servir satisfactoriamente aos colonizadores volveuse
contra eles e ameaza con aniquilalos.
De feito, o racismo está inserido no
sistema: a colonia vende baratas as
mercadorías de alimentación e os produtos en bruto, e merca moi caro á
Metrópole os produtos manufacturados. Este estraño comercio só é proveitoso se o indíxena traballa por nada
ou por case nada. Este subproletaria-
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O colonialismo nega os dereitos do home a homes
aos que someteu pola violencia e aos que mantén
pola forza na miseria e a ignorancia e, polo tanto,
como diría Marx, en estado de “subhumanidade”.
do agrícola non pode nin sequera contar coa alianza dos europeos menos favorecidos; todos viven a costa súa, incluíndo eses “pequenos colonos” que
os grandes propietarios explotan, mais
que, comparados aos arxelinos, aínda
son uns privilexiados: a renda media
do francés na Arxelia é dez veces superior á do musulmán. A tensión vén daí.
Para que os salarios e o custo da vida
sigan o máis baixos posíbel é necesaria unha competencia moi forte entre
os traballadores indíxenas e, polo tanto, que aumente a taxa de nacementos; mais como os recursos do país están freados pola usurpación colonial e
polos salarios mesmos, o nível de vida
musulmán descende sen parar e a poboación vive nun estado de perpetua
subalimentación. A conquista fíxose
pola violencia, a superexplotación e a
opresión esixen o mantemento da
violencia e, polo tanto, a presenza do
Exército. Non habería contradición se
o terror reinase en toda a terra, mais o
colono goza, aló na Metrópole, de dereitos democráticos que o sistema colonial nega aos colonizados; é, efectivamente, o sistema o que favorece o
crecemento da poboación para rebaixar o custo da man de obra, e é tamén
o que prohíbe a asimilación dos indíxenas: de teren dereito ao voto, a súa
superioridade numérica desintegraría
todo nun momento. O colonialismo
nega os dereitos do home a homes aos
que someteu pola violencia e aos que
mantén pola forza na miseria e a ignorancia e, polo tanto, como diría Marx,
en estado de “subhumanidade”. Pódese descubrir o racismo nos feitos mesmos, nas institucións, na natureza dos
cambios e da produción; os estatutos
político e social refórzanse mutuamente, xa que o indíxena é un infrahome e
declaración do Dereitos do Home non
lle atinxe; polo contrario, como non
ten dereitos, abandónase sen protección ás forzas inhumanas da Natureza,
ás “leis de bronce” da economía. O racismo está xa aí, traído pola praxe colonialista enxendrado a cada minuto polo aparello colonial, sostido por esas
relacións de produción que definen

Noticia do rexeitamento de Sartre de recibir o
premio novel en solidariedade cos países do
leste. Sartre a pesar de criticar aspectos do
“socialismo real” como a política imperialista
da URSS ou a burocratización, defendeunos
sempre dos ataques anti-comunistas, incluso
nos tempos do estalinismo.

dúas clases de individuos: para un, privilexio e humanidade son unha mesma cousa; faise home polo libre exercicio dos seus dereitos; para o outro, a
ausencia de dereitos sanciona a súa
miseria, a súa fame crónica, a súa ignorancia; en resumo, a súa infrahumanidade. Sempre pensei que as ideas se
debuxan nas cousas e que xa están no
home cando este as desperta e as expresa para explicar a súa situación. O
“conservadorismo” do colono, o seu
“racismo”, as suas relacións ambiguas
coa metrópole, todo existe nel xa de
antemán, antes de os resucitar no
“complexo Nerón”.
Memmi responderíame que en
realidade non di outra cousa: seino1,
polo demais, talvez é el quen ten razón. Expoñendo as súas ideas na
mesma orde do seu descubrimento,
é dicir, a partir das intencións humanas e das relacións vividas, garante a
autenticidade da súa experiencia:
primeiro sofreu nas súas relacións
cos outros, nas súas relacións consigo mesmo atopou a estrutura obxectiva aprofundando na contradición
que o esnaquizaba; e entréganolas
así, en bruto, ainda impregnadas da
súa obxectividade.
Mais deixemos de poñer pexas. A
obra estabelece algunhas verdades

capitais. E primeiro lugar, que non
hai colonos bos e malos: só hai colonialistas. Entre eles, algúns rexeitan
a realidade obxectiva: arrastrados polo aparello colonial realizan, de feito,
todos os días, o que condenan en soños, e cada un dos seus actos contribúe a manter a opresión. Non cambiarán nada, non servirán a ninguén e
encontrarán a súa posición moral no
malestar; iso é todo.
Os demais -o maior número- empezan ou acaban por aceptarse.
Memmi describiu notabelmente a
serie de pasos que os conduce á “autoabsolución”. O conservadorismo
enxendra a selección dos mediocres.
Como esa minoría de usurpadores,
conscientes da súa mediocridade, podería fundamentar os seus privilexios? Por un só meio: rebaixar o colonizado para glorificarse, negar a calidade de homes aos indíxenas, definilos como simples privacións. Isto non
será moi difícil, xa que o sistema prívaos de todo; a práctica colonialista
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Hai que agradecer a
Memmi o recordarnos
que o colonizado
tamén ten o seu
segredo que é levar no
seu seo a destrución
do colonialismo
gravou a idea colonial nas cousas
mesmas; é o movemento das cousas
o que designa á vez o colono e o colonizado. Así, a opresión xustifícase
por si mesma: os opresores producen
e manteñen pola forza os males, que
volven aos ollos do oprimido, cada
vez máis parecido ao que debería ser
para merecer a súa sorte. O colono
non pode absolverse se non é perseguindo sistematicamente a “deshumanización” do colonizado, é dicir,
identificándose un pouco máis cada
día ao aparello colonial. O terror e a
explotación deshumanizan, e o explotador fúndase nesa deshumanización
para explotar aínda máis. A máquina
vira en círculo; é imposíbel distinguir
a idea da praxe e esta da necesidade
obxectiva. Eses momentos do colonialismo quer se condicionan reciprocamente quer se confunden. A opresión é antes que nada o odio do opresor contra o oprimido. Cun só limite a
ese impulso de exterminación: o mesmo colonialismo. Aquí encontra o colono a súa propia contradición: “Co
colonizado desaparecería a colonización, incluído o colonizador.” Canto
máis subproletariado, máis superexplotación; de se retornar ás formas ordinarias da explotación capitalista, os
salarios e os prezos igualaríanse cos
da Metrópole: sería a ruína. O sistema
quere á vez a morte e a multiplicación
das vítimas; toda transformación seríalle fatal: quer asimilando, quer masacrando os indíxenas, o custo da
man de obra subiría en ambos os casos. A pesada máquina mantén entre
a vida e a morte -sempre máis próxima da morte que da vida- aos que se
ven obrigados a movela; unha ideoloxía petrificada adícase a considerar os
homes como bestas que falan. Inutilmente: porque para lles dar ordes,
aínda que sexan as máis duras e as
50 terra e tempo xaneiro|febreiro|marzo 2005

máis insultantes, hai que comezar por
recoñecelos; e como non se pode estar a os vixiar todo o tempo, hai que
acabar por confiar neles: ninguén pode tratar a un home “como a un can”
se antes non o ten por un home. A
deshumanización imposíbel do oprimido vólvese econvértese en alineación do opresor: é el quen resucita
cos seus menores xestos a humanidade que quer destruír. E, cando a está a
negar nos demais, vólvea a encontrar
en todas as partes, como a unha forza
inimiga. Para escapar a ela é preciso
que se mineralice, que adopte a consistencia opaca e a impermeabilidade
da rocha; en suma, que se “deshumanice” á súa vez.
Unha reciprocidade despiadada
crava o colonizador ao colonizado.
Memmi sinalouno intensamente;
con el descobrimos que o sistema
colonial é unha forma en movemento, nacida cara á metade do século
pasado e que provocará a súa propia
destrución; hai xa moito tempo que

custa ás metrópoles máis do que lles
proporciona; a Franza está abrumada
polo peso da Arxelia, e agora sabemos que abandonaremos a guerra,
sen vitoria nin derrota, cando sexamos demasiado pobres para pagala.
Mais é ante todo a rixidez mecánica
do aparello a que está en vías de se
avariar: as vellas estruturas socias ficaron esfareladas, os indíxenas están
“atomizados”, mais a sociedade colonial non pode integralos sen destruírse; polo tanto, terán que recuperar
a súa unidade contra ella. Estes excuídos reivindicarán a súa exclusión
baixo o nome de personalidade nacional: é o colonialismo o que crea o
patriotismo dos colonizados. Mantidos por un sistema opresivo ao nível
da besta, non se lle concede ningún
dereito, nin sequera o de vivir, e a
súa condición apiora cada día; cando un pobo non ten outro recurso
máis que elexir a súa forma morte,
cando só recibe dos seus opresores
un único regalo , a desesperación,
que lle queda por perder? A infelicidade convertirase en valor; ese eterno rexeitamento absoluto da colonización. O segredo do proletariado,
dixo Marx nunha ocasión, é o que leva en si mesmo a destrucción da sociedade burguesa. Hai que agradecer a Memmi o recordarnos que o
colonizado tamén ten o seu segredo
e que estamos asistindo á atroz agonía do colonialismo ■
1

Acaso non escribe: “A situación colonial
fabrica colonialistas da mesma maneira
que fabrica colonizadores”? Toda a diferenza entre nós reside, talvez, en que el ve
unha situación onde eu vexo un sistema.

Nota: Agradecemos a colaboración na tradución destes textos de Sartre de Lorena
García Suárez.
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