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SELVAJARIA CAP1TALISTA 

OU REVOLUÇ'O SOCIAL 

A crise portuguesa, traduzida num descontentamento popular 
crescente .e num avanço das forças de direita ladeadas pelas 

organizações fascistas, é fruto, principalmente, dostremendos 
erros políticos cometidos ao longo destes quase dois anos. 
O 25 de Abril deu o poder aos profissionais da política; n&o 

resolveu, por si só, os problemas que imediatamente se puseram 
ao povo. Como fazer o combate ao capital e criar a revolução 
E que tipo de Revoluçao? 

Os partidos políticos, todos eles autoproclamados defensores 
dos explorados, tomaram a cabeça do processo, apostando na re-
volução politiqueira e passando de imediato a todo o povo - 
que diariamente constrói com o seu suor e trabalho todas as 
riquezas da sociedade - um atestado de incapacidade e de mi-

noridade para fazer a revoluçao. 



Aparecem assim o dirigismo, as 'vanguardas, os iluminados 
todos eles afiando os deutes para trincarem o melhor naco do 
Poder. Mas onde ele exista, surgem privilégios, e estes, para 
se manterem, criam e exercem a repressão. Ora uma revolução, 

Aquela que acabará definitivamente com a exploração do Ho-
mem pelo homem, abolindo as classes e o salariato com a des-
truição do Estado, não permitirá novos privilégios; ou será 
IOJALITARIA tanto nos direitos como nos deveres, ou nunca será 
revolução; ou novos senhores '.e novos anos (a selvajaria capi-
talista, privada ou estatal), ou revolução emancipadora sem 
intermediários nem iluminados, a Revolução Social. 
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Inicialmente, a euforia popular manifestando uma autntica 
vontade de participação activa e directa na transformação so-
cial., foi progressivamente recuperada nas estratégias dos par -

tidos políticos. E todas as movimentações operárias que "fu-
giam" a este controle, foram prontamente cerceadas, caluniadas 
e destruidas. Vimos assim "partidos operários" como o PP/MDP 
atacarem greves de trabalhadores que iam mais longe do que a 
simples reivindicação económica (CIT, Padeiros,. TAP, etc.). 
Por outro lado, havia partidos (caso do PS, MRPP, ULP) a apoi-

arem essas lutas só porque os outros estavam Contra, e assim 

sempre poderiam vir alguns votos ou simpatizantes. 
Nasceu assim toda uma demaqogig partídária em promessas, 

ataques, jogos de gabinete, confusionismos e manifestações de 
rua, que conduziram somente a uns terem mais ou menos lugares 
no festim do governo. Os problemas que exigiam resoluções ime-
diatas foram sistematicamente deixados para segundo plano. 

Joga-se afanosamente para o controle do aparelho sindical, 
deixado, intacto na sua estrutura fascista. Em vez de se criar 
uma organização sindical eficaz nas suas respostas aos ataques 
patronais (privados ou do Estado), com formas organizativas 
capazes de servirem de ferramenta educadora e emancipadora aos 
trabalhadores em. luta, fazem-se combates demagógicos, eleito-
ralistas, divisionistas, para a almejada conquista de Direc-

ções sindicais. O verticalismo tão apregoado como sinónimo de 
força, traduz na prática o nascimento sindical de um monstro 
que emperra automaticamente pela necessidade burocrática de o 
manter, mas no entanto excelente para o controle partidário. 



A loucura de chegarmos a ver sindicatos a combater os próprios 
trabalhadores, mostra bem em que moldes se encontra a central 
"verticalmente" organizacb! 
Quando PS e PPD atacam a unicidade, não é em defesa dos tra-

balhadores, mas sim contra o controle partidário por banda do 
PC; um (PS) na mira de ser ele no futuro - porventura próximo - 
o patrão sindical, e o outro (PPD) com medo que os trabalhado-
res se organizem e acabem de uma vez para sempre com o capi-
talismo privado que ele representa. 

Começa o povo a verificar, na prática, a falácia e a falên-
cia destes profissionais do privilégio e faz surgir então ôr-
ganizações populares apartidárias como alternativa a-ideia de 
serem os partidos os únicos capazes de resolverem problemas, 

acabando, no entanto, a maior parte delas a reboque dos inte-
resses partidários. O chamado poder popular não passa afinal 
de uma máscara, onde o verdadeiro controle deixará de ser exer-
cido pelo povo, para o ser, na devida altura, pelo partido ou 
partidos que alcançarem o poder estatal, impondo novamente a 
função de obediência em espírito de manada as massas trabalha-
doras e populares. Agradecendo o apoio prestado, os novos lí-
deres do 'Estado proletário" convidariam o povo... a voltar 
cada qual para sua casa! 
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Os imperialismos que pretendem controlar o mundo têm também 
a sua quota parte de responsabilidade na crise que hoje se 
atravessa. Muitas das actua-is dificuldades econámicas são re-
sultado da pressão do mundo capitalista exterior e do desejo 
frenético de conquista do poder universal por parte das qran-

des potências. 
Geográfica e politicamente, Portugal representa algo de im-

portante que "não pode" escapar a um, e que 
1 seria "excelente" 

se fosse pprQ outros. Sem tombar nas ilusões enos perigo dos 
nacionalismos, uma perspectiva efectivamente revolucionária 
terá que ter em grande conta esta situação e ser capaz de 
afrontar o statu quo mantido pelos 'gendarmes' mundiais, sem 
se deixar instrumentalizar por nenhum deles. 

OOOOOOOOOOOOC-)O 



As actuais forças armadas, que sempre (como instituição) 
serviram de suporte a repressão fascista, estando até na ori-

gem da sua implantação ..em Portugal (o 28 de Maio foi feito 
pelo exército), serão sempre - e não nos iludamos disto, por 
mais "progressistas" que pareçam - uma organização profissio-
nal de repressão, de defesa dos privilégios que qualquer Es-
tado e governo personificam. Serão o instrumento de imposição 
de uma determinada "ordem' . E quando os trabalhadores, ao lu-
tarem pela emancipação da sua condição de escravos assalaria-
dos do Capital, fizerem perigar essa "ordem', encontrarão sem-
pre, mas sempre, pela frente o exército e demais forças mili-
tares. 

A revolução social será obra dos produtores, e a organiza-
ção militar, improdutiva como é, não poderá nela subsistir 
como aparelho profissional e institucionalizado separadamente 
do resto da sociedade e dependente apenas da sua cúpula, do 
governo. Se a resolução dos problemas económicos que afectam 
directamente os trabalhadores passa pela total modificação do 
sistema de produção e de distribuição, as forças armadas, como 
organização, não têm lugar numa revolução, porque não há lu-
gares para parasitas. Têm que desaparecer numa nova estrutura 
social, criada pelos trabalhadores, livre, federativa e auto-
nomamente organizados. E para defender a - revolução serão os 
próprios produtores que se organizarão em milícias populares 
e pegarão em armas sempre que esta esteja ameaçada. Numa mão 
a enchada, na outra a espingarda. 
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Perante a sabotagem capitalista, nacional ou internacional, 
e aproveitando uma conjuntura política favorável (de mani-
festo enfraquecimento do Estado), muitos trabalhadores tomaram 
nas suas próprias mãos as empresas, fábricas e campos, i.nici-
ando *assim a gestão directa de uma parte da economia, ainda 
que enquadrada em princípios e mecanismos capitalistas (con-
corrência e mercado). Na base, em assembleia geral de traba-
lhadores e através de delegados controlados, todos devem par -
ticipar nas decisões, procurando destruir a divisão t ráUicio-
nal entre dirigentes e dirigidos, e buscando soluções o mais 
conformes possível com o interesse geral. 0 pequeno egoísmo co-
lectivo, o corporatismo, é uma tentação e uma ameaça permanen-
te a que há que estar atento. 
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Frente as nacionalizações, que por si só nada significam 
senão mudança de patrões (outros países no após-guerra 1 também 
as fizeram para salvar o capitalismo, agora tornado "democr&.-
tico"), a Autogestão - gestão directa e revolucionária - exige 
uma associação e coordenação dos fluxos produtivos. E mister 
substituir a entre-ajuda a concorrência entre empresas auto-
geridas, controlar não só as quantidades de produção como todo 
o sistema de comercialização e especulação (intermediários pa-
rasitas) favorecendo as trocas directas entre as empresas so-
cializadas e as cooperativas de consumo e distribuição, a de-
s envolver em grande número, onde o espírito de lucro fosse 
substituído pela satisfação de necessidades colectivas. 

A Igualdade económica, objectivo da revolução, tem aqui um 
peso fundamental e de prática imediata (j6 bem basta adesi-
gualdade cultural e de meio familiar, que, essa, não poderá 
ser eliminada de um dia para o outro!). "A repartição iguali-
tária, tão próxima quanto possivel do princípio comunista 
"De cada um segundo as suas forças; A cada um segundo as suas 
necessidadest', é um passo primeiro e obrigatório para o abolir 
dos parasitas e das classes. Digamos que seria provavelmente 
um A cada um segundo o disponfvel, em harmonia com as suas 
necessidades". 

A inevitabilidade de sacrifícios perante os boicotes e a 
mais que certa incapacidade inicial em satisfazer todas as 
solicitações, exigiriam uma racionalização do consumo (quiçá 
um racionamento) e uma certa autárcia económica. Assim, mais 
do que nunca, a repartição igualitária é fundamental como jus-
tiça social e mobilização do povo. Onde todos, mas todos e não 
só alguns, sofrerão os sacrifícios que uma revolução implica 
quando isolada do resto do mundo. Fora disto, que nenhum go-
verno é capaz de por em prática, restam os apelos hipócritas 
e ineficazes ao povo para que "aperte o cinto", que eu (que 
tenho dinheiro ou poder) "cá me vou arranjando". Assim se fé-
chá. o círculo da Selvajaria Capitalista. 
O Municipalismo (ou Comunalismo), organização das células de 

base de uma dada região, através da participação directa de 
todos os cidadãos nos assuntos locais, te ha revolução social 
outro papel importantíssimo. Para além de toda a sorte de pro-
blemas de carácter local (alojamento, equipamentos recreati%os 

desportivos, saúde, educação, socorro, vigilincia, defesa, 

iistribuição. etc, etc), o Municípío devera ser quadro da pró-
pria organização Política, aquela de que o Cidadão E Parte. 
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O que estu nos antípodu 	ci democracia burguesa com que no 
enchem agora as oreltias! 

De um lado as empresas autogeridas e os campos colectiviza 

dos (onde a estrutura sindical pode facilitar a necessúri 

planificação); por outro lado a função social, os município 

federados, criando a nova sociedade, baseada na livre expres 

são de cada um e participação colectiva da base o topo. 

0000000000000000 

25 DE NOVEMBRO: 

LEVANTAMENTO DO ESTADO 

E RESTAURAÇÃO DO CAPITALISD PRIVADO 

A revolução em Portugal (que nada tem a ver, á claro, com a 
revolução portuguesa'), para poder triunfar tem que passar as 
fronteiras e ser um elo mais na cadeia da verdadeira emancipa-
ção dos povos. 

Durante pouco mais de um ano, ela esteve em equilíbrio ins-

túvel, como que esperando que outros países lhe seguissem as 

pisadas e assim alargassem a sua úrea de acção e as suas pos -Z 

sibilidades de vitória. 

Fraca e desunida, a Solidariedade Internacional dos Povos 

quase se não manifestou em socorro da revolução nesta zona da 

Ibéria, deixando pelo contrário manobrar a Internacional dos 
Estados e do Dinheiro, que acabou por criar um clima asfixian-
te para qualquer tentativa mais radical neste país. Sobretudo, 

o grande medo das classes dominantes do velho mundo era de ver 

alargado a Espanha o clima de contestação e de acção directa, 

na altura da inevitável crise provocada pela morte de Franco. 
E ainda nesta batalha, elas ganharam. 

Por sua vez, o Capitalismo de Estado e a Rússia parece terem 

abandonado por agora esta zona a influência euro-americana 
(por troca com Angola? !). pelo que o significado dos "aconte-
cimentos do 25 de Novembro aparece cada vez com maior clare-

za: - inauguração dum período "termidoriano' (em que os go-
vernos, parlamentos e partidos procurarão eliminar ou inte-

grar as organizaçães populares); - retomar da autoridade do 
Estado (e no nosso próximo número analizaremos o militarismo e 
sta "reforma" do exército); - e finalmente a restauração do 



capitalismo privado. Neste contexto, a economia actualmente  

estatizada conformar-se-a estritamente ao objectivo do lucro, e 

os sucessivos actos eleitorais serao a operação mistíficatária 

necessária a uma aceitação democrática" dos mesmos explora-

dores e dirigentes de sempre. 

Realmente, a estas perspectivas e a "este" mundo, nada nos 
liga e nada nos atrái - a nós, anarquistas, e a maioria dos 

homens conscientes e desejosos de liberdade. 

Há duas coisas que as classes dominantes, qualquer que seja 

a sua ''cor',se esforçam sempre por inculcar no povo: - a cren-

ça de que este, por tacanhez, precisará sempre de chefes, de 

alguém que o governe; - e a religião do nacionalismo, do pa-
trioteirismo, que foi sempre, ao longo dos séculos, a melhor 
maneira de desviar as frustrações das massas oprimidas. 

Trabalhar abertamente contra estes dois objectivos da Auto- 

ridade, tal é o nosso Programa. 

PUBLICIDADE: 

Ler, divulgar, ajudar, a imprensa libertária 

, 	
Jf/fi!i 

A cção 
directa 	 ()IDEIA 
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PAGINAS DE HISTORIA VIVIDA 

ECOS 
DO 

PASSADO 

Apenas posso falar, directamente e como interveniente em 

se todo o movimento anarquista e anarco-sindicalista, das 

çães de propaganda e actividade organizativa realizadas em P 

tugal no período que vai de 1920 a 1930. dez anos em que a 0 - 

ganização Anarquista atingiu por todo o País urna dimensão ex-
cepcional. Do que falo para trás, é apenas para estahelecr 
ligação nos sucessos. 

Esta organização caracterizou-se pelo seu carócter homogén 

mas não monófilo, antes dotado de rica variedade de expressão, 

porque vinha caldeada numa longa sequência de anos de propa - 

ganda; e isto não só no campo nacional como no internacional; 

no País, não só fazendo propaganda específica coordenada, 

desdobrando-se em federações r egionais, mas influindo em todos 
os campos inclusive no sindical; no internacional, colaborar± 

na imprensa francesa e espanhola, então muito abundante ecoi: ~-  
butiva, concorrendo a Plenos e Conferências e dando o seu con -

curso na formação da F.A.I.. 

Com respeito a situação lá fora, registe-se a ditadura de 
Primo de Rivera que assolou toda a Espanha (1925), então pro-

vocando a agitação das massas trabalhadoras e revolucionárias 

com organismos de combate e militantes esforçados. O velho ge-
neral Primo de Rivera, o vencido da guerra de independência 

de Cuba, apoderara-se, com a valentia equívoco de todos os di-
tadores, do Poder, e ainda mais péssimas recordaçães deixou a 
fundação da Falange em que foi figurade proa muito enalteci-
da o célebre José António Primo de Rivera, filho daquele, tido 

por herói excepcional e depois mórtir. Esta nefanda organiza-
ção é ainda história actual dentro da Espanha rnórtir... 

Em França, a propaganda anarquista era grande e, a par duma 

juventude entusiasta, ainda viviam os velhos militantes de en -

tão: Jean Grave, que colaborava directamente nos nossos jornais, 
Sebastião Faure, Han Ryner e muitos elementos de primeira gran-

deza que, com o decorrer dos anos, a morte nos foi arrebatando. 
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Lançando as vistas mais longe, apontamos, na Itália, Erríco 

Malatesta, sobrevivente da época bakuninista; na Alemanha, Max 
Nettlau, mais além Alexandre Berkman e Emma Goldman. E esta 
pleiade de varões inigualáveis constituiam, no mundo, um ambi-

ente animador ao calor do qual se formou a juventude libertá -
ria da minha geração. Dessa geração existem muitos poucos, de 

um mundo em que nos sentiamos então acompanhados. Os que men-

ciono são uma mínima parte dos valorosos então existentes, nas 
Américas, na Europa e noutros continentes. 

Mas, limitando-nos ao nosso País, no queremos significar 

que o movimento daquela época tivesse nascido improvizado na 

prépria época, sem os antecedentes que são a justificação de 

todos os factos histéricos. 

Vamos, pois, dar notícia rápida dos anos anteriores a minha 

geração em que havia grupos e havia imprensa, quer jornais quer 

revistas e outras publicações. Não deixemos, desde já, de as-

sinalar que a repressão formidável da época salazarista, neste 

meio século, transformou a população portuguesa (e quiçá outras 

ditaduras futuras venham ainda completar a obra...) num reba-

nho de tíbios, de revoltados inconscientes, de ignorantes do 
passado, e isto nos leva a constatar que a mocidade de hoje, 
além das suas qualidades inatas, da sua rebeldia, não se parece 
com a mocidade anterior que era rebelde e construtiva pelo que 

assim pôde evoluir até a idade adulta com obra realizada e du-

rado ira. 
As repressões anteriores, alternadas com períodos de rela-

tiva liberdade, características dos regimes democráticos bur-

gueses, caldeavam a acção revolucionária, mas a repressão sa-

lazarista e clerical, exercida durante tantos anos, esmagou 

brutalmente a mentalidade de duas a três gerações numa época 

tristemente assinalada por Mussolini, Hitler e outros, inclu-

sivamente o totalitarismo russo, precursor daqueles. Foi como 

o corte duma árvore, não pelo caule mas pela raiz. Mas raizes 

ficaram e reverdecerão. 

Deu-se, portanto, que, a época em que contactei com o movi-

mento sacio-sindical, que foi brilhante, sucedeu uma alteração 
profunda, qual bicho que do interior começa a roer a maçã, e 
que pode ser caracterizada pelo abandono do movimento anarco-

-sindicalista, que era mais unido e desobstaculizado, de mili-
tantes saídos para fundar grupos entusiastas da nascente Revo-

lução Russa (e até os anarquistas o foram quando essa Aurora 



tra rubra e ainda não se tinha tornado negra), os quais mai 

arde se transformaram em dissidentes paulatinamente a decair 

a legítima discordância para o combate dissolvente e calunioso 
- parece que seguindo a escola de Lenine que, no exílio, em 

França, adestrara grupos de revolucionários para as manobras 
de cpnquista do Poder, no momento propício que foi o deflagrar 

da grande revolução de 1917. Dos dissidentes, entre tantos, 

lembramo-nos de Carlos Bates (primeiro anarquista, logo comu-

nista e a seguir aderente do salazarismo), José de Sousa (que 
foi fogoso secretório geral das Juventudes Sindicalistas), 

Joaquim Cardoso, Almeida Marques, Carlos José de Sousa e muitos 
outros mais tarde armados em corifeus. 

Foi assim que, com os ares jó muito turvos, se determinou 

uma época feliz de renascença acrata, infelizmente de poucosIk  
anos, pois íamos então, como um bólido no espaço, direitos a 
fatídica data de 28 de Maio, início da Ditadura. 

Durante este período intermédio, poderia avaliar-se as ati-

tudes 'de uns e outros combatentes da Causa Social, uns arras-

tados, como partículas soltas no espaço, de boa ou mó fé, por 

interesse mesquinho ou fraqueza de espírito, simplesmente aglu-

tinados; outros, combatentes embora contra a Ditadura, mas es-

padanando sempre o seu ódio e o seu despeito contra a organi-
zação operária central, minando-lhe os alicerces, deturpando 

as suas mais nobres atitudes e dispostos a apropriar-se de 

realizações chamando-lhes suas, movidos por uma acção de des-

gaste cego, rancoroso, que só aproveitava ao fascismo nascente. 

E, nesta atmosfera, o Gigante - a C.G.T. * oscilava perante a 

atitude dos inconsequentes, em cuja cola seguiam os agentes do 

Ditadura nascente, que a eles, a esses malfazejos, também não 

poupavam, pelo que, ao lado de vítimas nobres, se juntavam nas 

prisões e campos de concentração alguns dos antigos militantes 

dissidentes, mais tarde reaparecendo como únicos heróis e ví-
timas do longo tirocínio de 48 anos. 
Perdoem-nós os leitores, vindos dos tempos antigos e aqueles 

da juventude de Hoje, esta digressão, porque quem rememora épo-

cas passadas é impelido, sem querer, a sair um pouco fora do 

assunto que mais interessa. Mas a História é contínua, não tem 
soluções de continuidade. 

Limitando-nos, pois, i época de renascimento do movimento 

anarquista ante-28 de Maio de 1926, fixemo-nos na data de 18 

de Março de'1923 (data escolhida por ser aniversório da Comuna 
de Paris) para a realização da memoróvel conferência de Alen-

quer. 
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Reportando-rios pois, o jornal "A Comuna", do Porto, precisa-

ente saído naquele dia, depois de uma suspensão que vinha 

(esde 25 de Junho de 1922 (Ano III, n 90), não sabendo as ra- 

:6es destes meses de suspensão. suposto de dificuldades econé-

icas, noticiava a realização da Conferência naquele dia e 

ipresentava a Ordem dos Trabalhos e respectivas Teses. O redcri-
.or principal era então Manuel Joaquim de Sousa; editor, Anté-

tiO José de Almeida; administrador, José Rodrigues Reboredo. 

odos preclaros camaradas que deram o seu esforço, lágrimas e 

'ida a Causa. 

A Conferência, clandestina, apesar de estarmos em regime d(-

iocrético. porque os senhores democratas de entao não eram pa-

a brincadeiras e sé o bafo dos seus agentes nos causava ndu-

;eas, realizou-se naquela localidade, por ser habitada pelo 

'elho camarada Campelo, que ali tinha mercearia e uma padat a 

:om a respectiva casa do forno. E foi neste ambiente pitoret-;co 

:om as pés ao alto, como se a Natureza, no seu recêndito nos 

lissesse - Salve, Anarquia! - ali, encostadas as paredes ene 

jrecidas e em volta da mesa comprida onde assentavam os tabu-

eiros, que os camaradas delegados de Grupos e individuais iso- 

.ados se assentaram. 
Ordem dos Trabalhos era a seguinte: 

t°- Leitura do Relatório do Comité de Iniciativa, que era en -

ao composto por Fernando de Almeida Marques, José Pires de 

latos e Francisco Quintal, sobre os preparativos da Conferência 

razões que a isso os levaram. 
2°- Concepção do Anarquismo perante a Revolução Social e a 

)itadura do Proletariado. 

3°- A Posição dos Anarquibtas em face do Sindicalismo Revolu- 

:1onério. 
4°- A Organização Anarquista - A Propaganda. 

5- A Questão Agrária. 

6°- A Imprensa Anarquista. 

7°- Relações Internacionais. (Estas Teses foram apresentadas 

)elo Comité de Iniciativa) 

8°- Diversos - Nomeação do Comité da U.A.P. e Sede - Encerra-

ien to. 

°oi também apresentada a Tese - O Aumento de Salário e a Eco-

iomia Capitalista - por Cristiano de Carvalho e Manuel Joaquim 

lê Sousa. 

No jornal A Comuna' de 1 de Abril vinha o comentário: "Com 
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a Conferência de Alenquer, outro dia real izadu, u:.a leva (iS' 

do Anarquimo começa em Portugal. Abandonaram-se de Vez os - 
cessos e tácticas do Anarquismo romântico e intelectual 

Aitirarn 45 ancrqui2tcs, que eram delegados d05 Grupos 	- 

guintes: "A Sementeira", 	Povo Livre, "Humanidade Li vr" 

"Lu Vero" (gru'po esperantista). "Novos Horizontes" e "Regene-

raçao", de Lisboa; "Propaganda Libertária', "A Comuna",'Acção 

Libertária" e "Centro Comunista Libertário", do Porto; indivi -

duais do Porto. Lisboa. Póvoa de Varzim, onde existia o Centro 

e Biblioteca de Propaganda Social, Setúbal, Coimbra (que nos 

enviou Arnaldo Simões Januário, mais tarde morto no Tarrafal, 

e João Vieira Alves que cegou nas prisões devido a sádica apli-

cação de focos incandescentes, também já falecido(. Tivemos 

adesões da Covilhã, Beja. Espinho, Serpa. Evora, Paimela 

Santarém... 

Lisboa foi escolhida para sede da U.A.P. e ainda se mantém 

ao vivo na nossa memória esta sede, na Travessa da Agua da 

Flor. 16, 1°, onde coexistíamos com o Sindicato dos Mobiliários, 
do Município, e outros Grupos. Todas as horas de folga, as noi-

tes e os domingos, lhe eram destinados e vivíamos em cormnh - 
com os camaradas mais idosos, que não se apelidavam a si pró-
prios de "velhos" e nós, jóvens, não menoscabávamos - para,, 

nés, velhos, eram os grandes vultos da História, que amávamos: 

Kropotkine, Bákunine, Jean Grave, Malatesta, vultos de legenda 

que vinham até nós lidos e comentados, sós ou em grupos. 

A cotização era voluntária. Um mal? Um bem? Era de acordo 
com os nossos princípios. 

Na Conferência resolveu-se que a U.A.P. não teria órgão ofi-
cial na Imprensa mas apenas um Boletim. Assim se começou, mas, 

mais tarde, a necessidade impôs-nos um órgão - "O Anarquista" - 

que apenas pôde tirar, em 1926, nove números, já abeirado 

abismo ditatorial sem freios. O único jornal que se manteve e. 

teve depois vida clandestina, foi "A Batalha", mas a responsa-

bilidade era grande.. tratava-se do órgão da grande Confedera-

ção Geral do Trabalho, no entanto mantidas todas as suas edi-

çães por camaradas anarquistas. Não tínhamos um órgão, mas en-
quanto não veio aquele jornal, que marcou uma época e uma men-

talidade, dávamos e nunca suspendemos todo o nosso apoio a 
"Comuna", do Porto. 

Nesta altura, ia realizar-se, em Berlim, o Congresso Inter- 
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nacional Anarquista (1923) e foi resolvido, perante a impossi-
bilidade de seguir um delegado directo, enviar um Relatório 

discriminando as resoluções tomadas em Alenquer. O primeiro 

Comité Nacional da U.A.P. nomeado em Alenquer ficou consti-

tuido por: José Pires de Matos, Hil6rio Marques, velho publi-
cista e editor de 'A Sementeira, Francisco Quintal e Joaquim 
Gonçalves. 

Por achar interessante, e porque a pequena história tem o seu 

interesse, transcrevo o balancete do Comité de Iniciativa, que 

prova o senso das realidades organizativas que animava os jé-
vens de entéo: 

RECEITA 	 DESPESA 

Saldo da antiga organização ... 25OO Correspondência e 
Cotização voluntária de ade- 	objectos de ecri- 
sées a Conferência de Alen- 	 tério .... .......... 55Ü 
quer .................... 32O 	

Saldo ............. 29Om 

SOMA. ......................... .345CO. 	.................. .345CO 

Pelo Comité, 

Francisco Quintal 

Em 15 de Abril desse mesmo ano (1923) publiquei na "Comuna" 

um artigo que pela sua oportunidade de então relembro, embora 

faça sorrir os militantes de hoje, tão causticados mas néo de

siiudidos: "A Propaganda Anarquista néo se deve fazer esperar 

- a Nevoluçdo aproxima-se". Mas ASP sé eu me desentranhava na 

ênsia da propaganda. Muitos outros camaradas, idosos e novos, 

conferencistas e escritores, o velho José Carlos de Sousa, o 

5k. Campos Lima, Manuel Joaquim de Sousa, Aurélio Quintanilha, 
Cristiano Lima, M6rio Domingues. Cristiano de Carvalho, Roberto 

das Neves, Santos Arranha, Gonçalves Correia, Jerénimo de Sousa, 

legião de Lisboa, Porto, Coimbra e outras terras, mostrando 

seus dotes na imprensa e na tribuna. 

No mesmo dia "A Comuna" publicava uma circular da U.A.P. di-

iigidu aos grupos e anarquista :solados iniciando assim as 

suas relações, após os seus trabalhos de instalação. Pedia in-

formações de cada grupo ou indivíduo e dando informações sobre 

o movimento geral. Anunciava a breve publicação do Boletim tri-

mestral. Cumpria assim nesse tempo a missão relacionadora, pp-

pci que hoje pretende representar ou influir para que se ftça 

com proficiência a actual "Voz Anarquista". 



o Congresso Internacional Anarquista fora adiado e logo 

Comité escreveu para Paris reafirmando a adesão da U.A.P.. Pe-

dia-se informações. davam-se informações. Apesar dos anos 

transcorridos, da morte pelo silêncio e pela opressão, os luí.  

ços desenlaçados enlaçam-se de novo, o fio da história reteza-

-se e continua tenso. E assim há-de ser sempre. 

Devido ao incremento que se seguiu a Conferência de Aleiquer, 

ressurge, em notícia de "A Comuna", o antigo grupo Propaganda 

Libertória, um velho de 1904 renovado. Foi este grupo que, em 

tempos idos, constituira o célebre Comité Sindicalista do Porto, 

que tanto contribuiu para o desenvolvimento da Organização 

Sindicalista no Norte. Este grupo fundiu-se com o grupo "Aurora 

Social" que veio depois a editar os jornais "A Aurora", "A Vi-

da" e "A Comuna", constituindo esta mais tarde um grupo editor 

aparte. Nesta data (1923) o Grupo de'Propaganda Libertária, que 

continuava firme, após a saída da "Comuna", editou um Relatório 

em que descrevia a sua própria missao a exercer. Corno se vê a 

unidade não era pétrea como a concebem os autriltórios pas-

tares de rebanho. Saia-se e entrava-se livremente, sem despei-

tos. E "A Comuna", que fora dissidente, em primeiro lugar, pu-
blicava esse relatório sem animosia. 

Este ano de 1923 foi fértil em adesões a U.A.P.. 

Em 16 de Junho de, 1923 apreciou-se na U.A.P. uma comunicação 

importante da organização de Espanha em que se propunha a cons-

tititição da Confederação Anarquista Ibérica, aspiração que só 

em 1927 se havia de concretizar com a formação da F.A.I. no 

Congresso de Valencia Espcnha, data importante). 

0000000000 

Embora correndo o risco de alongar de mais este trabalho re-

memorativo, tornando-o exaustivo, não posso terminar sem dar 

aqui mais algumas notas que não devem permanecer no olvido. 

Bem basta o que se perde neste enfarinhamento peculiar de to-

das as histórias. Que pena não poder apanhar as acçães, mas 

todas, do dia a dia. 	d coisas, 'então vulgaríssirnas, e 

tornadas porventura mui 	rteressantes anos, séculos depois! 

O decorrer quotidiano de un 	igremiação, de uma corrente ideo- 

lógica, de uma época, de u. 	LutaL.. 

E interessante, por exemplo, arquivar a Ordem do Dia do Con-

gresso Internacional Anarquista, cuja data fora fixada para 16 
de Setembro de 1923: 

1 C
-  ?\ Orqanização Internacional dos Anarquistas.' 
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2 - A atitude dos anarquistas face au Sindicalismo. 

3 - Os Anarquistas e a Revolução. 
4°- A atitude dos anGrquistasface aos Partidos políticos. 

5°- A Questão Agrária. 

8°- A Língua Internacional (Esperanto. proibido por 
1
Salazar). 

7°- A Livre experiência social. 
8°- Assuntos diversos. 

Direcçao de entuo Pierr€. Mualdes 	Paris.,Foi para este ca 

sarada francs que foi enviado o nosso Relatório. 

•Na data de 21 de Outubro de 1923, 'a U.A.P., 'em Nota Oficiosa 

dirigida a todos os Grupos do País, informava..sobre a repulsa 

deencadeada em todos os países contra a Dit:adura militar de 
entd, quecondenara a morte Pedro Mateu e Luis Nicolau, pre-
sumidos autores do atentado a Dato, chefe do governo espanhol. 
Como se vê, o povo espanhol foi vítima, desde tempos imemori - 
ais, de ditaduras sucedênias. 

Dentro do regime da nossa Primeira República achavam-se pre-
SOS, há mais de 3 meses, 50 militantes da C.G.T., anarco-sin-

dicalistas e diversos libertários. Cá e 16, na velha Ibéria, a 

opressão autoritária á a mesma, com mais ou menos sal. 
Nesta época publica- se em lingua portuguesa a obra pástuma 

de Pedro Kropotkine: "Ética". 

Em França, finalmente, em 8 de Outubro de 1923, rea li2zouse  

o Congresso Internacional Anarquista. A França democrata gover-

no e seus "chúts") prendeu e expulsou: Luis Bertonï, redactor 
do "Réveii", de Genebra; Bjarklune, da Suécia; e Manus, dma-
marquês. 

O O OCO 00' O O 0 

Não podemos deixar de dar aqui uma súmula do relatório que a 

U.A.P. enviou ao Congresso Anarquista Internacional, pouco tem-

po antes realizado: - Não tínhamos elementos concisos. A docu -
mentação dos nossos antecessores andava dispersa e muito per-

dida e sonegada. Os nossos antigos prendiam-se Anais a expansão 

oral que a escrita documental. Semeavam, sim, mas os ventos do 

romantismo arrastavam as sementes, e os que tinham documenta-

ção guardavam-na avaramente quando não a inutilizavam. Antero 

e Ohvetra Martins foram idealizadores roiiânticos, 'nas des- 
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urci::-s 	::.uis tard, ii: pio suicídio, outro como i , i iniut ro cio 

ei c'onst itcu'ional. A Comuna de Paris, a luta entre marxistas 

o bakun 1 n is 1  as teve funda i'ri f1uncia em Portugal na Pr i 
In t riiac ionu 1 

luzíamos, nEsse Rlatorio, uma revisão histórica, tantas vc- 

ZO feita: a vinda da delegação espanhola a Portugal, em 1871, 

Anselmo Lorenzo a frente; u acção dos anarquistas portu-

;cises conhecidos Então por "aliancistas"; a fundação do Par -

ido Socialista Português cm 10 de Janeiro de 1871 com progra- 

reformista; a visita dc Elisu Reclus a Portugal em 1888; 

fundação do primeiro jornal anarquista "A Revolução Social"; 

a histórica mudança da nossa qualificação de "colectivistas', 

(limE fora proposta pelo espanhol Albmnan, para "comunistas-li-

bertórios" que propôs Reclus; o grupo editor da "Revolução So-

cial" passou a denominar-se Grupo Anarquista Comunista de Lis- 

boa; até que, numa escala ascendente, em 1904, foi criado no 

Porto o Grupo de Propaganda Libertária, que existiu até 1923, 

convertendo-se nos nossos dias cm Comité de Propaganda Sin-

dicalista do Norte. 

Como se percebe, o termo "sindicalista", nessa altura, era 

quase sinónimo de 'anarquista', na acção, porque eram os anar-

quistas os seus mc'ntores e os reflectores do movimento do Sin - 

di cal ismo Revolucionário frcmncês de Pouget, deixando gostosa-

mente ao Partido Social i sta o seu reformismo sorna e a sua vaga 

aspiração de t , nt.ão irem ao Parlamento, como foram mais tarde. 

Em 21 de Março de 1926 "A Comuna" anuncia a saída do primeiro 
numero de "0 Anarquista', órgão quinzenário da U.A.P. 

E::: 11 de Julho de 1926 a U.A.P. , dois :::eses após o 28 de Maio, 

cuja política se mostrava indecisa e assaz tímida para todos, 

dcnunc 1011 e qual i ficou o :::ov i :::n to p01 í t ico ('o:::o de dcl arada 

ditadura, não chegando a realizar-se um Congresso anarquista 

que estava em preparação. 

Em 26 de Scte:::hro de 1926 "0 Anarquista" levantou, co:': sri-

sação geral por todo o País, uma campanha e::: prol do saric'a":'nt o 

da C.G.T. c do seu órgão "A Batalha" - o qual resvalava, nas 

::ãos dc' redactores a:::hiciosos e ignorantes da Questão Social 

ai qun s dos quais era::: dos nossos, para o re for::: i s::io. Esta eu:::-

punha foi salutar, reorganizando-se os quadros do ConsElho 

Comifc'dral e do corpo de redacção; mas esta obra dc' r 
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cimento lógico teve contra si a marcha ascencente da Ditadura 

que, ufanamente, arrastava para a queda e opressão tudo quanto 

se opunha aos seus propósitos dominadores. 

Mas o assalto do Fascismo não inutilizou de todo a nosa 

obra antes realizada. Prendiam, matavam, deportavam: dizima-

vam. Mas, antes, pouco antes, fizéramos boa sementeira. 

• A 10  Conferência de Lisboa, realizada em 10 de Maio de 1925, 
formou ambiente que mais tarde veio a permitir a organização 

de 3 Federações - do Norte, do Centro e do Sul - esta realiza-

da em Aljustrel, que veio a dar a reestruturação da organização 
nacional, sendo a U.A.P. substituida pela F.A.R.P. (Federação 

Anarquista da Região Portuguesa); a Federação Anarquista da 

Região Central foi formada numa conferência, em Coimbra, em 
20 de Abril de 1924. 

0000000000000000000 

Este é um resumo do que sucedeu em determinada época, na qual 

eu sobrenadava, alheio a ideia de fazer histórias, com a incon-

sequência da minha juventude, amante mais do dia a dia, prepa-
rador do futuro, deixando para tr6s as acções anteriores per-
didas nas brumas do Passado. 

Hoje sinto-lhe as faltas. E reconheço que o Passado vale 
muito como obra de educação dos militantes. E uni ténico de que 

se não deve abusar e sé vale para confirmar e comparar,enunca 
para lhe seguirmos as pisadas. 

FRANCISCO QUINTAL 

000000000000 

00000000 

0000 
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BIOGRAFIAS: 

J00 CALDEIRA 

1870 - 1948 

Joõo Caldeira. ant dos mais populares mi-

litantés indjcalistas, foi forçado aos 72 
anos a recolher-se a um asilo' por lhe tereii 
faltado as forças para trabalhar. 

Caldeira era, entre tantos eleméntos da 
classe operária, um dos mais inteligentes, 
pois, apesar de analfabeto, quando nos dis-

cursos que pronunciava encarecia aos seus 

camaradas de trabalho a necessidade de se 

cssociarern, tinha conceitos não só admiró-
eis de intuição iiias também de claro racto 

cinto 

Quando em 1908 trabalhava na antiga Associação dos Conipo.si-

tores Tipográficos, ao tempo na rua de S Bento onde era muito 
querido pelos tipógrafos, era sabido que em todas as sessões 
solenes e de propaganda associativa que o extinto sindicato 

então realizava, ele usava sempre da palavra. E quando falava, 

transbordava de indignação sincera contra as injustiças que 
atingiam os trabalhadores. 
A sua vida foi rica em episódios. 

Caldeira era autor de admirúveis conceitos quase todos deno-

tando agudeza de espírito, sobretudo por partire si um homem 

rude - um "casca grossa", como ele próprio se qulificava. 

Quando numa das suas inúmeras detenções pr€vntivas, um che-

fe de polícia lhe perguntou, entre outras coisas, se era reli-
gioso, respondeu João Caldeira que ainda não deliberara sobre 
a religião a seguir, pois, sabendo que havia pelo menos umas 

450, tornava-se-lhe difícil a escolha... 

A um antigo regente do Albergue onde se asilou, que, aludin-

do ao seu passado de militante e, para o despeitar, lhe dis-
sera: Caldeira! E preciso que haja uma só bandeira! - ripostou 

ele: Sim, uma só bandeira e uma única mesa! - o que criticava 
claramente a existôncia de uma ementa para os regentes e cura, 



)utra para os empregados, e finalmente outra para os asilcidos -.  
Numa sessão realizada em Palma, para inauguração de uma és-

cola criada pelo Sindicato da Construção Civil e destinada aos 
filhos dos operários da localidade, Caldeira, num discurso que 
então fez, lamentou-se de haver tido apenas uma mãe, conside-

rando mais felizes aqueles que possuiam duas, frase que pare-
ceu estranha a um dos assistentes, e ao qual, ao terminar, se 
dirigiu dizendo-lhe: "Quando me lastimava de haver tido apenas 
uma mãe, queria dizer que me faltara a Escola - que não é meres  
necessária que a outra mãe - o que aliás não era dificil de 
compreender visto que se tratava precisamente de inaugurar 
uma Escola." 
Nos últimos anos da sua vida, ostentava, na sua farda de asi-

lado, sempre muito limpa ("asadinha", como ele dizia), uma bra-
çadeira na manga direita com as iniciais do asilo: "AlT - Al-
bergue dos Inválidos do Trabalho", que ele, gracejando, dizia 
ser a sigla da "Associação Internacional dos Trabalhadores" 1 

Terminamos esta biografia com um extracto de um seu discur:c, 

em 1908: 
"Peço desculpa a Assembleia por não ser correcta a minha lin-

guagem. E que, operário pedreiro, os que me obrigaram a traba-
lhar desde pequenino subtrairam-me a Escola. Sou, porém, sufi-

cientemente inteligente para vos dizer que dentro do Sindicato 
dcs Pedreiros se encontra o meu coração, como é meu dever. E o 
dever e o coração mandam-me que esteja ao lado dos camaradas 
tipógrafos, como estive por ocasião da greve de Abril de 1904. 

Alguém disse então que os tipógrafos eram operários ricos 
e os vendedores de jornais eram pobres. Não há operários ricos 
nem operários pobres. Os trabalhadores que--,desempenham o ofício 
mais rude são os pedreiros, mas trabalham ao ar livre e, embora 
ganhem pouco, enchem os pulmões de ar, ao passo que os tipó-
grafos, se ganham mais '(quando ganham) asfixiam em antros 'in-

fectos, quer trabalhem de'dia ou de noite, e por isso muitos 
deles morrem tuberculosos. E a prova que é.assim está no facto 
de os operários pedreiros quando se dirigem, manhã cedo, para 
o seu trabalho encontrarem defundos no seu caminho: são os ti-
pógrafos dos jornais, que passaram a noite a trabalhar". 

(Adaptado de "Figuras gradas do movimentu social' português" 
de Alexandre Vieira) 
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ffs1INIffili 

1809 - 1865 

1809 - Pierre-Joseph Prouclhon nasce 
em Besançon, a 15 de Janeiro, 

filho de modesta família. 

826 - O pai fica arruinado por um 
processo. Apesar dos êxitos es-
colares, Proudhon é obrigado a 

abandonar os estudos. No ano se-

guinte entra a trabalhar como 

aprendiz numa tipografia. 

[840 - Publica "0 que é a proprieda- 

de! ou Pesquisas sobre o prin- 
cípio do direito e do governo': 

1842 - Comparece perante o tribunal do Ouubs, por causa dos 
seus escritos. E ilibado de culpas. 

1843 - D6 inicio aos seus "Carnets". Em Setembro sai com 

"A criação da ordem na humanidade, ou Princípios de or-

ganizaçao política". 

Inverno 1844-45 - Encontros em Paris com Békunin, Marx, etc. 

1846 - Em Outubro é publicado o "Sistema das contradições 

económicas, ou Filosofia da miséria". Nesse inverno Marx 

escreve a 'Miséria da filosofia", onde Proudhon é trata- 

do de "pequeno burgs". 

1848 - Revolução de Fevereiro. Em Junho, Proudhon é eleito 

para a Assembléia Nacional. Após as "jornadas de Junho' 

eleva o seu protesto em favor dos insurrectos. 

1849 - Tentativa de Proudhon para criar um Banco do Povo. 

Tendo-lhe sido levantadas as imunidades parlamentares, 

é julgado e condenado a multa e 3 anos de prisao. 

1851 - Escreve a "Ideia geral da revolução no século XIX" 

1858 - PublicaçCo da sua obra "Da justiça na revoluç&o e na 
igreja", cuja primeira ediçao se esgota em alguns dias. 

Proudhon passa em tribunal e é condenado. Refugia-3e na 
Bélgica. 

1860 - Em Abril, encontra-se com Tolstoi, de passagem em 
Bruxelas. 

1863 - Agrava-se a doença de Proudhon. Publica o livro "Ou 

princípio federativo e da necessidade de reconstruir o 
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::art ido da revoluçdo". 

18b; - Prepara "A capacidade política das classes operérias", 

que sé será publicado postumaminte. 

1885 - Morte de Proudhon, ci 19 de janeiro. 

00000000000000000 

"Corno Carlos Marx, Proudhon surpreende pelo seu génio enci-

clopédico. Econo::iiíta, rcvoiucionúrio, político profético, grm-

de filésofo, educador dos :tempos modernos, ele aparece como um 

pensador de uma prodigiosa riqueza" (J( , an Bancal). 

Como revolucionário é relevante a sua participoço na revoEi-

çéo de 1848. 

Ao longo do seu trabalho teérico e panfletário desenvolve 

una série de temas, como por exemplo a teoria mutualista e fe-

derativa da propriedade, a estrutura mutualista, a dialéctica 

serial, o ideo-i€alismo, a socio-econo:nia, etc. 

Na socio-economia séo de capital interesse as teses do valor, 

da democracia industrial, da república industrial e da priori-

dade 	do trabalho como força criadora e forço alienatória. 

Assim sobre a tese do valor, hoje mais conhecida pelo princí-

pio da mais-valia, diz Proudhon no seu livro "O que é a proprie-

dade" (1840): "Que:: trabalha tornar-se--a proprietário: esse fac-

to não pode ser negado nos princípios actuais da economia polí-

tica e do direito. E, quando ,o chamo proprietário, rido o imagi-

no apenas, como os nossos hipócritas economistas, proprie t ário 

dos seus soldos, salários e rendas; é proprietário do valor que 

criou e do qual sé o dono beneficia." 

Segundo Buncal, e Gurvitch em "Proudhon e Marx", Proudhon 

lonça os primeiros princípios da autogestão operúria. 

Passa::ios ci transcrever algumas passagens do livro deGurvitch 

com citaçães de Proudhon: "Por uni lado (Proudhon) renuncia, lo-

go em 1853, a sua ideia de reconciliação entre o proletariado 

e as classes médias e prega a democracia industrial, em que o 

prolttério governaria a economia; assim se desenha a ideia de 

autogestão operária ". 

"A Sociedade Económica oposta ao Estado tem a sua realidade, 

a sua individualidade, a sua esncia, a sua vida, a sua razão 

prépria." (Ideia Geral da Revolução). "E um ser colectivo, in-

dependente, que. quando organizado, não precisa de ninguém. "  
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"O único meio de resolvera problema (constituição sacialidans-

tituiçéo política) é fundir, submergir, fazer desaparecer 

sistema político ou governamental na constituição social. 

O Estado deixará de ter razo de existir quando a Sociedade 

Económica constituir uma estrutura auténoma, independente, que 
se governe a si própria." 

Sobre a trabalho, diz Proudhon: "O trabalho é o factor gera-

dor da economia política... Tudo o que é trabalho, função útil, 

é matéria de economia política... A economia política é a 

ciência da produção humana... Ela começa com o trabalho do ho-

mem... Ela é, numa palavra, a ciência do trabalho... E através 

do trabalha que se formam, ao mesmo tempo, a riqueza e a So-

ciedade." 

Através destas pequenas citações de Proudhon, podemos cons-

tatar da sua contribuiçéo teérica no campo da economia para c 
desenvolvimento do socialismo nos séculos XIX e XX, suporte 

das lutas sociais em todo o mundo. 
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ANTOLOGIA:  

AUTOGESTÃO, 

PRObUv1AS E ACTUAL IDADE 

Este número sai a público num momento de franco decréscimo 

da actividcide criadora das massas trabalhadoras, num período 

de refluxo da movimentaçõo revolucionária, ou chamada tal. 

Mas independentemente das peripécias propriamente políticas, 

persistem neste país dezenas e centenas de empresas, indus-

triais, agrícolas ou outras, mais ou menos dirigidas por tra-

balhadores, e das quais se costuma dizer que sõo empresas 
11
em 

autogestão" - tenham ou não adoptado um estatuto legal de coo!e-
rativas. 

Tal facto é de extrema importância, um dos mais relevantes 

mesmo que há que pôr no 
tt

activo" do post-25 de Abril. Não h6 

ainda - é certo - revolução social, e ela aparece-nos mesmo 

bloqueada neste momento, mas também não há ainda capitaliino 

bem rodado, digerindo sem dificuldade de maior os inevitúveis 

conflitos surgidos no seu seio. 

Nesta situação ambígua, há, sim, um sector relativamente 

importante da economia fora das mãos dos capitalistas privados: 
nuns casos, empresas já bastante próximas de uma completa 

subordinação ao patrão colectivo que é o Estado; noutros, uma 

relativa autonomia e iniciativa resta ainda aos trabalhadores 

que delas se assenhorearam. 
Tais as razões que se nos impuzeram para centrar este número 

d'A IDEIA e a presente antologia sobre o tema da autogestão. 

Ora, antes de ir mais longe, importa salientar que este termo 

é relativamente recente e ganhou projecção sobretudo com a 

revolução falhada de Maio-Junho de 1968 em França. Além disso, 
são hoje vórias as correntes ideológicas e forças políticas 

que dela se reclamam, atribuindo-lhe significados um tanto di-

ferentes. Notemos que este fenómeno se passa com tudo, a come-

çar pela própria noção de "socialismo". 
O movimento anarquista também propõe a autogestão, e é certa-

mente dos mais antigos a utilizar a paluvra. Mas, durante muito 

tempo, e na época heróica, fez uso de outras expressões como 

por exemplo a de "auto-governo" para significar a mesma coisa. 
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Para os anarquistas, a autogestão quere dizer que a socia-
lização dos meios de produção, da terra, etc, operada pela 
revolução não se faz pela entrega ao Estado - nem a nação" 
(i.e. o parlamento) - dessas mesmas riquesas sociais: a ideia 
mais geralmente aceite é a de que elas ficam pertencendo o co-
lectividade inteira, sendo a sua gestão exercida por aqueles 
que nelas trabalham. Quererá isto dizer que os operários da 
fábrica X poderão fixar livremente as suas produções, os seus 
ganhos, sem olhar ao que se passa a sua volta, ao resto da 

economia e da sociedade A resposta é a de que eles podem, 
teoricamente, fazê-lo, mas que não o deverão fazer, por impe-
rativo de ordem moral e solidária. E quem os impedirá de agir 
assim? - o facto de não existir, como hoje, a "livre empresd' 

e a "livre concorrência', mas sim uma (1GANIZAÇAO FEDERATIVA 
DA PRQXÇAO E DA SOCIEDADE que: 

1 0 - estabelece a coordenação dos fluxos produtivos de toda 
a ordem, sua complementaridade, trocas externas, numa palavra, 
o que se costuma designar (mas com cariz dirigista) por plani-
ficação; 

2 0 - separa a função de distribuição da unidade de trabalho, 
situando-a na esfera social, nas organizações de base das popu-
lações: freguesias, municípios, etc. Aqui, nas lojas' colecti-
vizadas, se procederia a distribuição gratuita dos produtos 
suficientemente abundantes, e "racionada' daqueles (certamente 
a maioria) que o não fossem - e isto em função de um "crédito 
social de consumo" estabelecido, não em função da qualificação 
ou tempo de trabalho efectuado pela pessoa, mas segundo um 
critério que tenderia a aproximar a igualdade social e a dis-
tribuição "segundo as necessidades de cada um". Exemplo muito 
simples e largamente praticado nas colectivizaçães realizadas 

durante a guerra de Espanha: o "salário" familiar - em que os 
escalões eram o celibatário, o casado sem filhos, o casado com 
tais e tais filhos, e outros encargos, etc, etc, - e não o de-
sempenho das funções de servente, engenheiro ou varredor. 

A coacção sobre as "formas desviantes" permitidas, de facto, 
por este sistema (que tanto assustam.sempre os nossos honestos 
dificultadores-de-arranjar-soluçães), faz-se aqui pelo exem plo  
e pela demonstração prática, concreta, da superioridade dos 
métodos colectivos e solidérios, relativamente a formas egoístas 
ou indiiidualistas: possivelmente também por aquelo Fressão" 
que os comportamentos maioritários nunca deixam de exercer nas 
franjas minoritárias. 
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Socorrendonos outra vez da experiência espanhola, tambéüi 

aqui a socialização agrária se não fez compulsivamente: expro-
priados os rurais que explorcvam o trabalho alheio, os peque-

nos agricultores que assim o pr.éferiram, continuaram laborando 
individualmente as suas terras. Geralmente",- ao fim de algum 
tempo, e convencidos das vantagens da associação, acabavam por 
vir aderir a colectividade agrícola aportando-lhe terras, gados 
e alfaias. Como se v, não há aqui sombra de procedimentos 
autoritários, de intervencões estatais. de colectivi,zacões "a 
Stálin" cujo resultado e bem conneciao: so nos anos 30'a Rússia 
iguala as produções cerealíferas de antes da guerra (de l4) /, e 
a explosão de cólera dos camponeses que abatem quase metade das 
cabeças de gado existentes, de preferência a entregá-las ao 
Estado "soviétIco". 

É assim claro que, para os anarquis:tas, a noção de autogestão 
está intimamente ligada a revolução social, e só dentro deste 
processo ela pode ter lugar. E aqui se diferencia fundamental-
mente das grosseiras e modernas interpretações que deste termo 
fazem, "uns" e "outros". "Uns" - são os sectores reformistas 
do movimento operário, em busca de nova fachada e na clássica 
operação de "recuperação' das palavras-de-ordem revolucionárias 
para as amaciarem e esvaziarem de conteúdo. O partido socialista 

francês, certa "esquerda" da social-democracia sueca ou do tra-
balhismo inglês, são os mais useLros e vezeiros nesta redução 
da concepção da autogestão. O sindicato francês CFUI'. certos 
meios de formação marxista não dogmáticos libertários"), ou 
alguns sindicalistas italianos, têm da autogestão a mesma visão 
limitada, fechada nas quatro paredes da empresa e aceitando a 
presença do Estado - embora certamente com muito maior since-
ridade revolucionária. 

Os "outros", são os Estados proletários que as contingências 
da história afastaram da ortodoxia marxista-leninista, casos 

da Jugoslávia e Argélia. Neste último país, a autogestãolimi
tou-se praticamente a agricultura e a subordinaçap ao plano 
económico estatal é completa. Na Jugoslávia existe, de facto, 
uma certa liberdade das empresas autogeridas. Mas, como não há 
quaisquer mecanismos de solidariedade (e não é evidentemente o 
Estado que pode fazer esse papel)., e se mantêm os valores ca-

pitalistas e os sistemas de mercado em todos os campos (nos 
produtos, entre as empresas, na moeda, no trabalho - incluindo 
a emigração e a caça-ao-dólar...) o resultado final e termos, 
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não uma sociedade socialista de autogestão, mas uma verdadeiru 
sociedade de capitalismo operário ou popular. 

Como se vê, estas interpretações da autogestão corno mera 
técnica de gestão estão muito longe do conceito anarquista, 

para quem A AUIDGESTAO NÃO PCDE EXISTIR SEM A REVOLUÇÃO, SEM  
A INSTAURAÇÃO DO WVU\JISV[) LIBERTARIO, SEM A DESTRUIÇO DO 
SISTEMA ESTATAL. 
Não fazemos questão de nomes, mas sim de conceitos e de idei-

as. As empresas geridas pelos trabalhadores coexistindo numa 
sociedade capitalista clássica, ou como sector tolerado num 
capitalismo de Estado, pode ser muito interessante mas não-re-
aliza o que nós exprimimos pelo termo autogestão. Serão formas 
cooperativas de produção, que têm os seus méritos, como têm as 
suas limitações. 

Saibamos então fazer a diferença. 

Seguem-se, nesta antologia, dois textos: o primeiro tem ca-
racter, simultâneamente histórico e de testemunho de uma to- 

- 	 11 

mada de posição concreta. "política", em plena dinâmica revo-
lucionária, numa altura em que (também) a economia estava a 
beira da "bancarrota". O segundo, é um notável artigo tradu-
zido do número especial consagrado a questão da autogestão pela 
extinta revista "Commune Libre". em 1973. 

RESOLUÇO APRESENTADA PELA TENDENC IA ANARCO-

-SINDICALISTA NO I íj  CONGRESSO PAN-RUSSO 

DOS SINDICATOS 	(7a I'4 Janeiro 1918) 

REGULAÇÃO DA ECONOMIA .E CONTROLE OPERÁRIO 

1 - O povo trabalhador realizou em Fevereiro do ano passado 
uma revolução para se libertar completamente da opressão eco-
nómica e política. A vida económica do país, então sob a pres-
são de dois poderosos factores de destruição - a guerra impe-
tialista, e a exploração implacável do capital e, do Estado - 
encontrava-se num estado desastroso, nunca- antes igualado. 
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2 - Os governos formados pela Revoluçdo - burguês primeiro, 

de coligação em seguida - foram imçotentes para restaurar o 

quilíbrio da economia. Pior: eles evaram conscientemente a 

'cçnomia do país a uma ruma ainda maior, sabotando todas as 

tentativas das massas trabalhadoras para, independentemente, 

restaurar a economia, por justificado receio de que a acção auto-, 

noma dos trabalhadores conseguisse reconstruir rapidamente a 
economia do país, e, pela mesura ocasião, eliminasse todos os 

capitalistas e especuladores e o seu mais sólido apoio: a má-

quina estatal. 

3 - No que toca a situação actual, onze meses depois do início 

da revolução, apesar da demonstração feita pelo democracia revo-

lucionária (desde Junho para cá) de que a regulação de toda a 

industria do país s6 seria viável se todos os poderes fossem 

transferidos para as mãos dos Sovietes operários, camponeses e 

de soldados; e apesar destes deterem o poder de h& trâs meses a 

esta parte, a situação permanece má, senão pior que dantes. 

A desorganização da economia atinge um tal grau que nos coloca 

a beira de uma catástrofe, ameaçando interromper toda a vida e 

actividade do país. A sabotagem praticada pelos capitalistas e 

opeculadores, bem corno as iniciativas do Poder para limitar a 

dinâmica dos trabalhadores, tornam esta catástrofe ainda mais 

inevitável. 

4 - Torna-se evidente, a luz da história destes onze meses o 

revolução, que nem o actual governo nem nenhum outro governo 

esrtarú em posição de afastar o perigo que nos ameaça. Apenas 

resta uma saída: deixar os trabalhadores mtravarem a sua pró-

pria luta contra a ruma. E esta a única via justa, pois os 

trabalhadores, tendo criado e treinado excelentes formar; de 

organização, armados de energia e iniciativa, rapidamente ter-

rrinarao com o caos eco námico, liquidando ao mesmo tempo o sis-

terna capitalista e estatal da sociedade actual. 

5 - A questão não será, diddentemnente, resolvida nem pela es-

mola social que ra o controle de Esrtmado proposto há seis meses 

pelo governo social-democrata de direita, nem por essa meia-me-

dida impropriamente chamada 'controle operário" que nos quer 

generosamente oferecer o actuul governo, que se auto-intitula 
operário e camponês". Esta medida poderia talvez ter tido 

efeito há sete meses atrás, mas hoje vem demasiado tarde, pois 

a economia encontra-se totalmente desorganizada. Assim, não se 
trata já de a controlar, mas sim de a reorganizar, instituindo 
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ma verdadeira gestdo operária, e não um controle meio-operário, 

meio-es total. 

6 - Nunca será por via burocrática, com a criação de institu - 

ções estatais onde predominará o operário-funcionário, e ainda 

menos pelos métodos ultrapassados da burguesia, que se poderá 
salvar o país da ruína. 

7 - Somente a supressao do sistema estatal e capitalista e a 

aplicação de uma completa socialização da produçdo, acompanhada 

dum controle geral da classe trabalhadora sobre os érgéos so-

ciais, poderéo levar a melhor sobre a catástrofe que nos ameaça. 

8 - E para isso indispensável que a obra de organizaçúc da 

produção, dos transportes, da distribuição e dos outros secto-

res fulcrais da vida econémica e social seja imediatamente con-

fiada a classe trabalhadora e não ao Estado, nem a qualquer 

organismo de funcionários do Estado, pois estes súo inimigos do 

proletariado, e o operário nada espera de bom da parte deles. 

9 - As classes trabalhadoras devem organizar-se nas suas es-

truturas fundamentais: comités de localidade, de fábrica, de 

empresa, de bairro, etc; e, em seguida, uní-los por indústria 

e ramo de actividade, numa base de organizaçúo federalista. 

Estas federações, uma vez ligadas entre elas, pelo mesmo proces -

so, constituiréo o Soviete poli-industrial da Economia nacio-

nal, que deverá coordenar o conjunto da vida económica do país. 

Cada vila, cada fábrica, bem como as uniões por elas formadas, 

devem, ao aderir aos organismos federais pari-russos, ::ianter 

a sua liberdade e independência, permanecendo autúno::ias do 

ponto de vista administrativo e técnico, embora dependentes 

do ponto de vista legislativo. 

10 - para evitar a catástrofe, o pais exige que seja concedida 

aos operários e camponeses a completa liberdade na sua vida 

económica e política, sobre a base do comunismo anti -autor itúrio. 
11 - A aplicação positiva e metódica-duma reorganização radi-

cal da'sociedade sé é possível pela tomada em mãos da produçúo 

por parte das organizações proletárias ievolucion6rias, livres 

e auténomas. Isto implica que os sindicatos devem doravante 

perder o seu papel preponderante, tornando-se nos indispensáveis 

auxiliares dos comités de fábrica e de empresa e prestando-

-lhes toda a assistência possível. Os operários deverão criar 

o seu próprio Estado  no interior do Estado. 
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AREIVINDICAÇO IGUALITARIAE LIBERTARIA 

A 

PREAMBULO 

Um homem alienado é um botem esvaziado de si próprio; e, nes-
e sentido, toda a obrigação é alienante. Mas convém distinguii 

a submissão as leis naturais, que implicam as relações sociais, 
as quais supõem a aceitação pelo indivíduo de uma quota-parte 
dos encargos da vida em sociedade. 

Bókunin, muito justamente, não negava esta obrigação e fun-
dava a reivindicação anarquista no próprio âmago do contrato 
social: o que nós chamaremos a REIVINDICLÇAO IGtJALITARIA E 
LIBERTARIA. 

A alienação do trabalhador intervém tanto quando este é ex-
poliado dos frutos do seu trabalho, como quando se encontra 
despojado da vontade criadora no quadro desse mesmo trabalho. 
Numa palavra: ele é tanto alienado pela exploração económica 
do seu trabalho (apropriação da mais-valia pelas classes pri-
vilegiadas), como pela sua existência enquanto objecto, no seio 
da organização do trabalho. 

A AUItXISTAO é a transformação radical das relações de pro-
dução, em que o objecto se torna sujeito. Mas, se a autogestão 
devidamente coordenada não é nem mais nem menos que o socia-
lismo libertário - então, o que os anarquistas dizem é que é a 
própria-noção de socialismo libertário que tem de ser superada, 
pois qu este não implicaria a igualdade económica; e se não 
existe igualdade económica, isso significa que existe apropria-
ção demais-valia por parte de uma classe 

1

ou casta privilegia-
da (quaisquer que sejam as "justificações"). Se nós destruimos 
um dos termos da alienação, não destruimos o outro; e então sa-
bemos que, na realidade, deixámos intacta a alienação, pela sim-
ples razão de que as novas camadasprivilegiadas terão uma po-

sição dominante nos conselhos de gestão. Ora, se a competência 
técnica pode e deve ser aceite no quadro da igualdade econó-
mica, ela torna-se num factor de opressão desde que passa a 
justificar privilégios de função. 
• A alienação do trabalho é, no fundo, o produto de uma orga-
nização social baseada sobre a desigualdade económica. A este 
respeito, uma consideração interessante a relembrar é a de que 
o combate anarquista nunca terá fim, pois sempre haverá uma 
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contradição, ainda que mínima, entre as aspirações do indiví-
duo e o interesse da colectividade, mesmo comunista libertória 
(reconhecendo, no entanto, que se o comunismo libertário não 

suprime a contradição, ele organiza da melhor maneira o equi-
líbrio entre o indivíduo e a sociedade). E essa a razão porque 
nos definimos como anarquistas, de preferrxiã a qualquer outra 
definição; o combate anarquista é também, e antes de mais, a 
luta do indivíduo contra a tirania das abstracções, contra a 
'TOrÃLIDADE. 

A IGUALDADE ECONÓMICA 

Pôr em causa a igualdade económica, é pôr em causa os próprios 
fundamentos do Anarquismo Social. A autoridade, como sistema 
social, deriva da desigualdade económica, que é, consequente-
mente, desigualdade social. A expressão 'Comunismo autoritário —  
é contraditório: os dois termos excluem-se mutuamente. A comu-
nidade dos bens de produção e de consumo exclui todo e qualquer 
privilégio de função: e, se este é admitido, há reconstrução 
de novas camadas, castas ou classes sociais, as quais, neces-
sariamente, tenderão a perpetuar esses privilégios. Quer para 
isso usem a força ou a persuasão, elas não poderão no entanto 
preservar os 'seus direitos" sem restringir, ou mesmo eliminar, 
as possibilidades de contestação. 

E certo que pode invocar-se o caso da aristocracia do saber, 
mas esta, sem privilégios, não é uma classe social no seu sen-
tido mais comum, mas uma elite natural, espontânea, em mutação 
constante, em permanente formação. Ela só se torna classe so-
cial quando impede esta formação permanente, erigindo-se em 
casta dominante - e nesse momento não existe mais comunismo e 
os privilégios reaparecem. 

Sem dúvida! dirão alguns, mas vejamos antes a fase transitó-
ria, um socialismo libertário, pois é bem evidente que uma re-
volução social não acontece num dia! - Pois aí é que aparece o 
vício interno do argumento: A Revolução não é uma coisa acaba-
da que se delimite arbitrariamente; a 'Revolução é, antes de 
niais, um processo que pode ser travado ou acelerado (uma revo-

lução política, por exemplo, é uma revolução social nada-mor-
ta). Fixar os limites duma revolução é começar por lhe quebrar 
os rins. Uma revolução social que não atinge a comunidade dos 
bens de consumo, a igualdade económica, é uma revolução abor -
tada; e, as mais das vezes, ela parirá um monstro, um totali-
tarismo estatal. 



A prova do que acabamos de dizer é justamente o facto de que 

aqueles que lhe fixaram previamente os limites são finalmente 

obrigados a esmagar o movimento revolucionário, a dar-lhe o 

golpe -de -misericórdia para estacar a sua dinâmica própria. 

Se h6, ou não, socialismo li',?rtério, isso é uma constatação 
a posteriori, e não uma meta; é um momento da Revolução em que 

esta, ou para e degenera num socialismo de Estado, ou prosse-

guira em direcção aos seus objectivos imanentes, que dependem 

tanto de condições objectivas como de subjectivas. Neste ponto, 

o conteúdo dado pelos revolucionários a esta revolução sé será 

positivo na medida em que ele concorra para acelerar o proces-

so (em vez de o travar pela fixação de um limite arbitrário em 

nome de uma etapa histérica "necesria"). 

A passagem da propriedade privada a propriedade social dos 

instrumentos de produção pode ser gradual ou qualitativa, isto 

é, resultar de uma estatização progressiva da economia, ou en-
tão de um processo revolucionário. Em ambos os casos, ela não 

resolve automaticamente a exploração do homem pelo homem. Não 
existe diferença de natureza entre os dividendos das acções 
capitalistas e os vencimentos privilegiados: ha apenas uma ques-

tão de modo de repartição dos frutos do trabalho humano, de 

apropriação da mais-valia. 

Se isto é falso - então todos os Estados são revolucionários, 

na medida em que todos eles, nos tempos de hoje, animam sectores 

inteiros da economia. Na realidade, se a apropriação colectiva 

dos instrumentos de produção é o primeiro acto da Revolução, 

esta não pode ficar-se por aí sob pena de se renegar, de re-

construir uma nova sociedade de classes, de reconduzir a explo-

ração do homem pelo homem. 

Nesta perspectiva, o préprio facto de se proclamar socialista 

é jé, em si contra-revolucionério, pois não é possivel parar 

a Revolução na sua fase socialista sem restabelecer a autori-

dade do Estado "operário ", do Estado socialista, sem a tal 

DITADURA DO PARTIDO SOBRE O PROLETARIADO. 

Os esquerdistas, se são sinceros com eles próprios, cometem 
de facto um erro magistral ao definirem-se como 'vanguarda" do 
proletariado, pois um partido fixa limites, impõe programas 
- enquanto que a Revolução não tem programa tipo, ela quer 

tudo, imediatamente, como uma locomotiva desenfreada lançada 
no desconhecido, a quem os sucessivos obstáculos fazem perder 

velocidade, descarrilar, contorcer-se, agoflizar. 
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O maior talvez destes obstáculos, é constituido pelos pró-

prios revolucionários que ganham medo, que. compraram bilhete 
para a próxima paragem. Certamente apenas os anarquistas, e os 

conselhistas em geral, -se encontram na lógica da Revolução; mas 

porque são poucos, não crêem em si próprios, na Revolução social 

destruidora de todos os rivilégios, e servem muitas vezes de 

tropas auxiliares dos charlatães da Revolução. 

Ora, se se trata da destruição de todos os privilégios, é vão 
querer esperar o acto legislativo de um Estado reconstituido, 
pois isto significa dar ao adversário o tempo de se recompor e 
de criar um bloco contra a Revolução. A tomada de posse colec-

tiva deve ser espontânea, generalizada e acelerada, na medida 
do possível: conselhos de gestão operária que se coordenam 

rapidamente para o recomeço da produção interrompida, e conse-

lhos comunais que seguem o mesmo processo de coordenação para 

assegurar o reabastecimento e satisfazer as necessidades das 

populações - e isto só pode fazer-se pela criação de uma nova 

moeda: moeda de consumo não tesourizável, e moeda escritural 

para as trocas comerciais e industriais. 

Aqui, a complexidade do problema pode mascarar um aspecto 

essencial: a desaparição imediata do salariato, e a sua subs-

tituição por um sistema de distribuição igualitária, posto em 

prática pelos conselhos comunais em coordenação. Se o salário 

é pago pelas empresas. mesmo quando este é rigorosamente igual 

no seio da empresa para evitar a desigualdade económica, as 

disparidades existentes entre as empresas e as indústrias, bem 

amo os milhões de indivíduos cujos recursos são modestas pen-

sões e reformas, ou actividades diversas não industriais ou 
comerciais, - estes diferentes factores criarão uma desigual-

dade salarial de facto. 
Se, pelo contrário, as comunas entregarem a todos e a cada 

um, sob justificação de uma actividade útil para a sociedade 

por parte daqueles que estão em condições de o fazer, a soma 
individual prevista, - nesse caso, a contra-revolução nunca 

encontrará a massa de manobra disponível que geralmente encon-

tra entre as diversas camadas da população expoliadas pela 

Revolução e que nem por isso se podiam considerar privilegia-

das. Ao mesmo tempo, o tráfico e a especulação são combati-dos 

nascença, e são estas certamente as armas envenenadas mais 

eficazes de que se serve a contra-revolução. Ao mesmo tempo, 

isto significa, em termos de contabilidade industrial, que as 
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empresas são descarregadas da massa de salários corrEiipcnntf 

ao seu efectivo trabalhador. 

Há aqui um estudo a fazer sobre as possibilidades de aplica-

ção destas bases de partida, mas, de todas as maneiras, será 

difícil fugir deste caminho som cair na reconstituição de novos 

privilégios. E certo que estes privilégios podia tomar outras 

formas que as da remuneração, sabendo-se bem como todo e qual-

quer sistema é inoperante, neste ponto de vista, se não xist 

- a cada escalão da vida social e económica - um controle per-

:ianente da base trabalhadora. Mas, por sua vez, este controle 

só pode dar os resultados esperados a partir de bases iniciais 

rigorosamente igualitárias. 

Aparece geralmente aqui o arsenal das objecções clássicas: 

que o trabalhador só fornece um esforço na perspectiva de um 

ganho proporcional a esse esforço; que tendo a vida material 

assegurada, ele será conduzido necessariamente ao menor es-

forço. 

Haveria, para responder a isto, que escrever um longo volume 

sobre a psicologia do indivíduo e das massas. Nós encontramo 

-nos numa sociedade em que o parasitismo se encontra elevado 

a altura de uma instituição, em que o 'desenrascanço' que cai 

sempre sobre as costas largas da colectividade foi erigido em 

sistema. Há maldição do trabalho quando existe frustação, anto 

sobre o produto do trabalho como sobre a sua própria virtua-

lidade. Ora esta frustração é patente, revelada em permanência 

ao trabalhador, quanto niais não seja no assistir passivo da TV; 

e é porque esta frustração é cada vez mais evidente, mais reve-

lada no nosso mundo moderno, que a Revolução voltou a ordem 

do dia. 

Nestas condições tão desfavoráveis, o sistema actual só pode 

obter esforço do homem através da imposição absoluta e do iii-

centivo monetário. E, apesar disto, há milhões de trabalhado-

res que executam cada dia os gostos de trabalho na::: a satisfa-

ção de um dever cumprido, e ::es:.o - conforme a profissão - co::: 

relativo interesse. 

Mesmo com a mais fantástica Vigilância e enquad:ento, ci 

maior parte da produção seria literalmente sabotada pilà  

ferença profunda e pela revolta, se o trabalho não estivise 

na própria natureza do homem, se, para aló:, dt ,  u:c inctn ti vo 

pecuniário di snut lvi, não houvesse u::.a identificaçào t.sse11 

1 al do indivíduo com o seu trabalho. 

Se:: dúvida, esta identificação fica sujeita a caução quando 
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trabalho perde parte do seu interesse próprio e ou para aqu-

le que o executa. Mas dois factores poderosos intervêm aqui: 

por um lado, a automação é tanto mais realizável quanto mais 
os gestos são simples e decompostos; por outro lado, com a en-

trada na produção dos inúmeros parasitas actuais, o tempo de 

trabalho individual não deixarLu dc ser reduzido proporcional-

mente, em relação com a própria natureza do trabalho efectuado 

(e numerosos serão os que preferirão trabalhar três horas numa 

obra da construção civil, do que seis horas num escritório). 

Quanto ao controle do trabalho, é preciso desconhecer comple-

tamente a psicologia operária para pensar que a cera' aumen-

taria. Se hoje o 'calaças" pode viver junto dos seus camaradas 

de trabalho, . que lhe mostram tanto de desprezo como de compre-

ensão, o controle operário supõe uma atenção colectiva perma-

nente que, deixa pouco espaço a desculpa e onde o facto de ser 

objecto de desprezo se torna insuportável. Ora, mesmo o indi-

víduo mais abjecto procura sempre justificaçães e busca nos 

outros um mínimo de estima. Seria preciso um estado mental mui-

to decomposto para justificar e aceitar a reprovação geral, e 

este caso é já da competência da psiquiatria. 

Os cépticos, no entanto, 
1
não desarmam - estamos já de acordo 

sobre um mínimo de trabalho pedido; mas todos os postos que 

implicam uma responsabilidade maior ou menor serão desertados 

se nao houver uma forma de incitação e de recompensa. Se olhar-

mos a nossa volta, não seremos nés tentados a aplaudir um tipo 

de argumento destes, que, no fundo, é sé uma aparência da rea- 

lidade? 

Com efeito, sé aqueles que não estão a altura das suas fun-

ões é que assumem tais atitudes. Em igualdade de remunerações, 

um condutor de locomotiva ou de camião em plena posse dos seus 

recursos, jamais aceitará um emprego do qual retiraria sobre-

tudo frustração, quer seja a carimbar cartas numa estação pos-

tal ou a manobrar um utensílio de pedreiro. 

Nunca um engenheiro electrénico apaixonado pela sua prof is-

são (e como não se apaixonar por tais estudos ) poderá encon-

trar satisfação num trabalho-em-série. Nunca um programador se 

poderá contentar da simples rotina mecanográfica. Nunca um res-

ponsável de empresa se satisfará de um emprego subalterno. Na 

realidade, quanto mais elevadas são as responsabilidades tanto 

mais o indivíduo tira delas uma satisfação moral, pelo facto 

de se sentir capaz de desempenhar uma tarefa complexa. 
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Neste ponto intervém o controle da base operaria, a qual tem, 
muito curiosamente, uma ideia extremamerte precisa e justa das 
capacidades reais cio pessoal de enquadramento da sua empresa. 
Qualquer operúrio não-qualificat!, apés alguns anos de serviço 
na empresa, tem a sua opinião bem elaborada sobre cada um dos 

pequenos ou grandes chefes que o dirigem; ele tem - é certo - 
desprezo por todos os "batas brancas", mas, igualmente, um 
grande respeito por aquele que está a altura do cargo que de-
sempenha, e desde que este cargo seja de manifesta utilidade. 

1nossos cépticos querem ignorar uma das características 
essenciais do ser humano. Após a satisfação das necessidades 
materiais vitais, objectivo número um, o homem procura sempre 
novas razôes para viver, seja na ciência ou nas artes, na técni-
ca ou no passatempo, em actividades sociais ou investigaçães 
pessoais; fora disto,,resta o vazio, a auto-destruição, 

1
o sui-

cídio. A igualdade econ6mica é a libertação de todo o potencial 
de energia do indivíduo, é o salto-em-frente das imensas pos-
sibilidades do trabalho humano, finalmente liberto dos seus 
entraves. 

j6 uma banalidade dizer-se que o Capitalismo se condena a 
s préprio, prisioneiro deste seu sistema que cria continuamen-
te novas necessidades artificiais; esta corrida sem fim •m bis-
ca de ilusórias satisfações não contém somente a condenação de 

um modo de repartição, de um sistema socio-econ6mico; implica 
igualmente a crise profunda de uma civilização, posta em causa 
precisamente por s6 querer ver no homem um animal insai6vel. 

Através Sos séculos, milhões de indivíduos sacrificaram, nuri 
contexto histérico dado, a sua vida, o que possuiam de mais 
precioso, por palavras, por ideias, verdadeiras ou falsas, seja 
o Rei, a Pátria. o Deus, a Liberdade, a Justiça, etc.., e que-.  
rem hoje ver no homem um animal apático que teria perdido toda 
a energia sé porque já não se trataria de "encher mais os bol-
sos do que o vizinho" - quando, com toda a evidência, UMA SO-
CIEDADE IGUALITÁRIA E LIBERTARIA SERÁ MARCADA 
POR UM EXTRAORDINÁRIO PROGRESSO DOS INDIVÍDUOS 
E DOS POVOS. 

(De "Commue Libre" - n 2, Jan. 73) 
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SOLIDARIEDADE . ESPANHA . SOLIDARIEDADE 

A 20 de Novembro, ocorreu finalmente a morte de Franco, 
em plena euforia repressiva, no quadro da lei "anti-ter -
rorismo" do último verão. Que a terra te seja pesada, 

ditador, responsável maior de tanta miséria e desgraça, 
eiatranhada, como sangue, no solo hispânico! 

Dias antes, os camaradas espanhóis, o anarquismo ib-
blicamente a sua posição: rico, havia fixado pu  

te 
AO POVO 

Uma fase irreversível se abre nos destinos de Espanha. 
É ao Povo que compete assumir plenamente as suas responsabili-

dades, e tomar resolutamente as suas audazes decis ões. 
o processo progressista de renovação em Espanha, deve ser re-

volucionário. 

Morto, ou vivo insepultado, Franco já não conta nestas horas 

cruciais. 
As facç6es da Cruzada e dos 'ultras" reaccionários, responsá-

veis das desgraças, genocídios e desastres do nosso país,  de-

vem ser varridas. 

Não deve haver post-franquismo, com abertura  ou sem ela. 

Seja o monarca Juan Carlos. ou fosse um Don Juan. um Don Al-

fonso ou um Carlos Hugo de Borbón: todos estão  a mais. A mo-

narquia, mesmo que fosse constitucional ou plebiscitada, é já 
uma instituição definitivamente anacrónica para a Espanha dos 

nossos dias. 

Nem os Girón, nem os ultras de Cristo-Rey, nem modernizados 

Solis Ruiz. nem a Falange decadente, nem a própria Opus Dei, 

hão-de ditar a lei no nosso solo. Tampouco há-de ditá-la o 
Exército ou a Igreja. Nem o Capital nem o Estado. 

Donos da vida nacional de agora e da Espanha de imanhã, flão 
deverão sê-lo nunca os Gil Robles, os Calvo Serer, os Areilza, 

os Ruiz Giménez, os Tierno Galvan. os Santiago Carrilio, e to-

dos-os outros. 
Nem a Junu Decrática, nem a Plataforma de Convergncia. 

O Povo não precisa dessas muletas. 

São soluções de transformação política e social - fundamentais. 

radicais, indispensáveis, urgentes. ineludíveis - as necessá - 

rias para levantar de novo a Espanha* para acabar com o atraso 
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e a corrupção, para abrir realmente vias novas para uma mudan- 

ça social e política sem mistificaç5es, até a% instauração da 

liberdade integral indivisa, e de plena justiça social, da 
equidade. 
A Espanha deve ser um país  livre e emancipado de toda a tutein. 

de toda a ingerência estrangeira, onde não  mais possa afincar-
-se tirania alguma. 
A verdadeira Revolução há-de fazê-la o Povo, os trabalhadores 
conscientes, os operários manuais e intelectuais, os técnicos, 
os homens que aspiram a uma sociedade melhor, mais humana, so-
lidária e harmônica, e que se sintam capazes de construí4a e 

edi fici-la. 

AUTOGESTÃO POPULAR REVOLUCIONRIA RENOVADORA. CAMINHANDO 

SEMPRE PARA MAIS LONGE! 

POVO DE ESPANHA: ESTAS, SÃO HORAS DECISIVAS! 

A TUA LIBERTAÇÃO HÁ-DE SER OBRA DE TI PRóPRIO! 

Movimento Libertário Espanhol 

Federação Anarquista Ibérica 
Comité Peninsular 

Entretanto, a repressão não abranda. Milhares de presos 
políticos permanecem nas pris õ es -  do "moderno e europeu" 
rei Juan Carlos Primeiro, que certamente também será o 

último. .Dezenas de militantes libertários cttêm sido presos 

nos últimos meses, sobretudo na Catalunha. As penas pro. 

nunciadas pelos Tribunais e Conselhos de Guerra ascendem 

a dezenas de anos de cárcere. 

Contra a hipocrisia "democrática" da evolução do franw 
quismo para formas menos arcáicas de organização qcial, 

todos os homens verdadeiramente livres devem intensificar 

o seu apoio, mesmo moral, aos nossos camaradas que lutam 

e que sofrem em Espanha. Podem para isso utilizar-se os 

organismos funcionando no exílio (França), já indicados 

em nossos números anteriores (C.N.T., S.I.A., etc). 

0000000 00000000000 
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DESFAZENDO A CONFUSÃO 

Qialquer político ou pregador de comício de raiz burguesa, 

quaiuer militar graduado em socialista, para realçarem erudi-

ção ditiiinta, ao mesmo tempo qu'e pretendem insinuar o descré-

dito duma correntede opinião revolucion ária que temem, enfi-
ticamente - muitos por cabotinice - apelidam a desordem que 

criam por sede de poder e petulância de condotieris improvisa -
dós, por 'anarquia' ou "anarco-populismo". 

É evidente que denegrir propositadamente uma corrente socia-

lista que mantem a integridade do socialismo é mó f, perver -
sidade, mas também acusa a ascendência da mesquinhez burguesa 

que os enforma. 
,Não só estes mestificadores de ideias querem denegrir o pen- 

samento e a acção anarquistas que marca indelevelmente o movi-
mento social contemporâneo, como as ciências, as artes e a 

ética. Outros mixordeiros de ideias divulgam em público um 

folclorismo ora pornográfico ora anedótico que se etiqueta de; 

AN ARCA 
Um mercantilismo sórdido atira para ,o mercado a explorar o 

cansaço político e a rebeldia das consciências, produtos cheios 

de sótira grosseira como se fosse o pensamento e a acção dos 

anarquistas, publicittriamente qualificados de PJ\JARCAS. 

Certo grupo de baixo espírito mercantil edita, além doutras, 

uma publicaçEio intitulada MERDA, único produto da sua facundia 

qua se reclama de ANARCA, e em seguimento se vende em bancas 

conjuntamente com obscenidades como exploração de baixo gosto. 

O movimento anarquista e anarco -sindicalista expresso pelos 

jornais "Voz Anarquista", "A Batalha" e a revista "A Ideia", 

denunciam esse género  de droga política, de oportunismo e de 

puro negócio, repudiam essa mistificaçao, que nado tem com os 

nossos movimentos. 

Ainda que os seus editores - uma falsa Cooperativa de Fomen-

to Acrata - usem siglas, nomes ou se queiram identificar com 

os movimentos anarco- sindicalista e anarquista, so elementos 

espúreos que apenas traficam com as ideias e os gostos de certo 

público. 

Jornal "A Batalha" 
Jornal "Voz AnarquiSta" 
Revista "A Ideia' 
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