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O Presente número de Á Ideia dedica
parte importante das suas páginas à
revolução espanhola de 1936, pretendendo suscitar uma reflexão, que continua
actual, acerca do alcance e das consequências de um dos conflitos mais violentos e decisivos da história europeia recente.
Em primeiro lugar, uma reflexão
sobre o próprio conceito de revolução,
como acontecimento ou processo inaugurador de uma nova ordem social.
Embora não o desejando, os anarquistas
estiveram no poder. Provou-se que não
era fácil conciliar as ideias, as «verdades
eternas», com o exercício do poder. As referências aos ideais anarquistas
permaneceram, mas é certo que também serviram para justificarem actos que
prejudicaram outros. Procuraram-se, e continuam a procurar-se, as razões
por que as coisas se tornaram naquilo que foram e, simultaneamente,
mantém-se a esperança - ou será já a dúvida? - de que podiam ter evoluído
doutra forma. Para os anarquistas a interrogação permanece. Será a
revolução inevitavelmente autoritária? Se sim, como conciliá-la com o firme
antiautoritarismo das doutrinas anarquistas e como fundar uma nova
ordem social, que se quer plena de liberdade, a partir da coacção? As
experiências revolucionárias mostraram que as revoluções não são um
fenómeno circunstancial, mas um momento da história global aonde
confluem o passado, o presente e o futuro. O texto de Vivaldo Fagundes
coloca o dedo na ferida ao relatar a sua experiência em Espanha,
concluindo que «a Revolução Social Emancipadora tinha sido estrangulada, ao ensaiar os primeiros passos». Germinal de Sousa, por seu turno,
afirma que o problema residia na falta de «elementos capazes e preparados
suficientemente» para as novas tarefas. Ora, os anarquistas não podiam
estar preparados para o exercício do poder político, o qual. em certa
medida, sempre tinham recusado. A revolução espanhola - como em
parte a russa conduziu-os assim a uma confrontação por vezes dolorosa
com os seus princípios, com as «suas verdades», entre a utopia e a
realidade.
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Curiosamente. no anarquismo encontram-se quer as expressões mais
radicais de um individualismo extremo (veja-se, por exemplo. Stirner).
quer a defesa intransigente da interdependência social, mantendo sempre
como uma das suas características essenciais a exaltação e a defesa da
liberdade e da autonomia individual. Herdeiras de Rousseau e das teorias
iluministas, as doutrinas anarquistas, bem como a quase totalidade dos
movimentos sociais contemporâneos, crendo na bondade inerente ao
homem (apenas corrompida pelo poder), afirmaram repetidamente que os
homens são capazes de colaborar espontaneamente uns com os outros, sem
necessidade de qualquer espécie de coerção. Mas a prática política e
social tendeu a mostrar que a solidariedade e a entreajuda não são
espontâneas, impedindo que se continue a ignorar o desafio de termos que
as construir e afirmar sem o auxílio de qualquer lei - natural ou
histórica - providencial. Por outro lado, se para realizar a revolução e a
igualdade for preciso renunciar à liberdade individual, como resolver a
contradição? Saltando por cima dos princípios ou hierarquizando-os
claramente? A primeira solução repugna à ética anarquista. A segunda tem
variado ao longo da história do anarquismo. Hoje. a tendência é considerar
o alargamento da liberdade individual como objectivo prioritário, sem que
tal signifique o abandono da convicção de que a sua plena afirmação
pressupõe a conquista da igualdade. tendência consagrada no lema
contemporâneo (<A igualdade na diferença». A questão passa pela
construção de um sistema político alternativo aos conhecidos que, visando
a transformação, no sentido do autogoverno e da autonomia, das
sociedades de massas actuais, concilie a democracia representativa com a
democracia directa e federalista. E é aqui que se torna necessário
reexaminar a questão de revolução versus (<melhorias sucessivas» (neo
reformismo).
Já Germinal de Sousa afirmava que o estado actual não podia ser
abatido de um só golpe... Mas, seja como for, o anarquismo precisa de
elaborar uma estratégia de intervenção coerente que não passe em nenhum
momento pela incompatibilidade entre os fins e os meios. E os seus fins são
acima de tudo a liberdade, a solidariedade e a justiça social. O desafio
anarquista consiste em continuar a acreditar que estes fins não só são
conciliáveis, como se implicam inseparavelmente. E não se diga - porque
só se gosta de fazer aquilo em que se acredita - que o melhor é, nesta
sociedade em que se é obrigado a fazer tanta coisa em que não se crê, não
acreditar em nada com demasiada intensidade.
Não será tempo de todos os movimentos sociais, e não só os de
tradição anarquista. sairem da profunda crise do imaginário em que se
encontram mergulhados e procurarem novas formas de transformar as suas
utopias em desafios?
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Durruti afirmou: «Temos de deixar para amanhã muitas reformas.
Primeiro que tudo a vitória». Não a vitória do anarquismo, mas a vitória
militar dos republicanos sobre os franquistas - e ao lançarem mãos à obra
militar, os anarquistas verificaram quão dificil era conciliar os seus ideais
de organização, participação e liberdade com a eficácia guerreira. As
consequências desta dissociação foram e são pesadas, porque podem levar
à destruição das utopias. A força de uma utopia decorre também do facto
de ser considerada mais ou menos o equivalente de uma possibilidade. Se
durante uma revolução, onde se crê que tudo é possível, se constata ser
impossível começar a realizar a utopia. a sua força tenderá a diminuir e a
desilusão, a descrença na possibilidade de mudança. instalar-se-á. O
desencanto actual passa também por aqui. Contudo, será de mais lembrar
que o presente contém a realização de algumas utopias do passado, como
por exemplo, a igualdade perante a lei, o sufrágio universal, ou o
conhecimento do espaço extraterrestre, para que continuemos a fabricar e a
acreditar na realização das utopias de hoje?
Em segundo lugar, pode afirmar-se que os dois grandes desafios do
anarquismo são a substituição do poder hierárquico pela auto-organização
igualitária e federativa, e a conciliação entre a liberdade individual e a
solidariedade. A revolução espanhola transformou-os em dilema. Como
governar sem o poder, como abolir o poder hierárquico e a violência que lhe
é inerente? Ora, embora batendo-se sempre pelo fim da violência e do
poder hierárquico, embora dizendo bem alto que «a anarquia é a mais alta
expressão da ordem, porque ordem sem coacção» (e basta lembrar o
significado etimológico da palavra «anarquia»). os anarquistas têm
mantido uma atitude equivoca perante a violência, em parte motivada pela
necessidade de responder à violência estatal, e têm confundido poder com
autoridade. Será necessário reflectir mais e melhor sobre se é possível
organização ou ordem sem autoridade, uma vez abolida a coerção.
Kropótkine propôs a sua substituição pelo auxílio mútuo, a solidariedade.
em cuja aprendizagem e prática a educação deteria um papel primordial;
concedeu, contudo, um peso excessivo à «autoridade da ciência» a qual
Bákunine, sensível às diversas formas de reprodução do poder e da
autoridade, desde cedo denunciou.

Miguel Serras Pereira

Homenagem a George Orwell
Deixa-me buscar outras flores e outra espanha
o despertar na carne de outra água
outra ave mais claramente desprendida
da febre da tua fronte submersa
atravessando devagar o nevoeiro em sangue
dos corredores da morte e da infância
O tempo faltou ao nosso encontro a meio da ponte
e só um mar de enxofre uma vez mais vem apagar
as fogueiras dos últimos náufragos do dia
- Dom Quixote partiu contigo para as montanhas
e já nenhum cavalo aparece no horizonte
para de súbito rasgar no olhar dos mortos
a bem amada lua nova da guerrilha
Deixa-me atravessar a seara calcinada
e procurar no rasto dos lobos e dos loucos
as lágrimas e as armas impossíveis
da primeira cidade libertada
Deixa-me buscar outra nome e outro outono
e esperar até que a noite venha
poisar na solidão da tua fronte
os seus últimos pássaros de fogo sobre a neve
os últimos primeiros pássaros - de novo
em busca de outra morte e outra espanha.
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João Freire

Espanha 1936~39.
a última revolução?
o

1. Quatro notas de método
1.1. Escrever e discutir, hoje, sobre a guerra civil, a revolução social
e o anarquismo espanhol em 1936-39 é um exercício intelectual, ou. se se
quiser, uma prática discursiva política. Isto significa que aquilo que pode
agora ser matéria de especulação ou diletantismo tomou já o distanciamento
suficiente para assumir o carácter de assunto histórico, sem prejuízo das
repercussões que a maneira como lermos essa história possa ter sobre o
nosso presente.
E. pois. não só legítimo, como mesmo necessário, o espírito crítico.
distanciado e objectivo usado para uma tal indagação. Contudo. isto não
deve fazer esquercer-nos que, em si mesmos, os acontecimentos que hoje
podemos estudar foram acontecimentos altamente dramáticos, vividos por
actores e espectadores directos de maneira dramatizada e profundamente
comprometida.
Esta nota justifica-se tanto mais quanto é verdade estarem ainda vivos
e actuantes muitos dos protagonistas daqueles factos históricos a quem é
impossível pedir que encarem com os nossos olhos tais acontecimentos.
Daí a dificuldade suplementar desta crítica: a importância da problemática exige
absolutamente um olhar implacável e frio; porém o respeito humano comandado por
valores morais que são caros aos libertários pede que se não firam susceptibilidades
pessoais; finalmente, há que repelir com firmeza a chantagem política que. à sombra deste
respeito humano, procura por vezes impedir a legítima discussão de questões que estão no
âmago do nosso presente e do nosso futuro colectivos.
E dentro destas balizas que procuraremos conduzir as nossas observações.
1.2. É imensa a bibliografia sobre a guerra de Espanha: relatos, memórias, estudos
gerais e particulares. Os pontos de vista são, frequentemente. tantos quantos os dos
diversos actores envolvidos no conflito, outras vezes visam apenas justificar políticas
actuais ou posições doutrinárias.
Não se pode esperar encontrar uma obra que, mesmo em síntese, diga «a verdade»
sobre o que se passou em Espanha durante aqueles anos. Nenhum estudo ou testemunho.

nenhum ponto de vista é totalmente satisfatório, mas todos contêm pelo menos alguma
parte de verdade naquilo que afirmam.
Neste sentido, a par da importante literatura anarquista sobre a matéria, é
indispensável ler também as obras de observadores mais moderados. as de alguns
comunistas dissidentes e mesmo as de autores favoráveis ao movimento nacionalista do
general Franco. Deste cotejo ficar-se-á com uma opinião mais equilibrada e complexa.
Os anarquistas e os facistas aparecerão, ora como bandidos, ora como abnegados
militantes. Mas, a par da revelação progressiva dos preconceitos de cada autor, sairá a
ideia de que «raramente há fumo sem fogo» e que os actores envolvido na contenda — ou, mais exactamente, nas contendas, complexamente entretecidas - todos eles têm
razões de acusação aos seus adversários e. ao mesmo tempo. algo de vergonhoso que.
aos seus olhos, importa esconder da publicidade.
A selecção bibliográfica apresentada em anexo procurou ter em conta o que
acaba de ser dito. A sua leitura fornecerá, por um lado, a tal pluralidade de pontos de vista
e, por outro, o conhecimento dos dados objectivos indispensáveis. Também com este fim se
anexou a este conjunto uma cronologia dos factos mais relevantes para o movimento
anarquista e um mapa simplificado do território espanhol.
1.3. A antologia de textos que se segue foi escolhida com intuitos exemplificativos.
Embora quase todos os textos sejam. ou inéditos, ou há muito tempo publicados e por isso
esquecidos. é evidente que eles não aspiram a uma qualquer representatividade de
conjunto. São, sim, exemplos - bons, esperamos - da variedade de posições assumidas
no interior do campo anarquista, propositadamente extremados para melhor fazer
compreender essa diversidade. Nenhuma das posições expostas é ilegítima ou pode ser
vista sob o prisma da «conformidade aos ideais» ou, pelo contrário da «traição».
prisma da «conformidade aos ideiais» ou. pelo contrário, da «traição».
Os artigos de Horacio Prieto e Diego Abad de Santillán respondem-se mutuamente e
inserem-se no debate que atravessa toda a guerra a propósito da participação politica dos
anarquistas. Saíram na revista Timón e foram, por assim dizer. o pano de fundo das
discussões do Plenário do Movimento Libertário Espanhol de Outubro de 38. Prieto
assumia claramente a orientação participativa e. por exemplo, dizia então que a FAI
devia converter-se num partido político ou desaparecer. Santillán assume, nesta altura.
a intransigência da FAI. E bom saber que, independentemente da sua grande cultura e
capacidade intelectual. Santillán alterou com frequência as suas posições ao mesmo tempo
que esteve frequentemente no centro de grandes polémicas ideológicas: partidário da
concepção do «movimento operário anarquista». personalizado pela FORA nos anos 20
(concepção que originou as fortes criticas feitas no Congresso de 1926 da AIT. em Paris.
à CGT portuguesa e ao seu delegado Manuel Joaquim de Sousa): advogado da
participação da CNT no governo da Catalunha. do qual foi membro entre Dezembro de
36 e Março de 1937: defensor. em seguida (na altura desta polémica). da ortodoxia
anarquista da FAI; mais tarde adversário politico desta mesma FAI e apóstolo de um
anarquismo moderado, tanto na Argentina e na sua Federação Libertária, como em
Espanha. onde retornou após a morte de Franco.
Quanto a Prieto. a sua evolução em direcção a um anarquismo evolucionista,
não-revolucionário e com participação na vida política é. por assim dizer. linear e
verificável através dos seus principais escritos ou. mais sinteticamente. pela leitura do
fundamental livro de César M. Lorenzo que faz, em parte, a defesa política deste seu
familiar.
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O texto de Federica Montseny funciona, nesta selecção, como um balanço a
distância da experiência global da guerra e da revolução passados que foram quarenta anos
de ditadura e após o renascimento do movimento anarquista em Espanha, vistos por uma
personalidade ímpar que, desde os anos 30, esteve quase sempre no âmago dos
acontecimentos.
A estes três autores espanhóis quisemos juntar outros tantos portugueses: o
testemunho directo de um momento de tragédia (entre tantos outros) como foi o da queda
de Gijón nas mãos dos franquistas e a consequente condenação à morte - felizmente
não consumada - do anarquista português Manuel Gomes Matos, a quem daqui
saudamos com emoção e amizade!; as observações fortemente crítica de Vivaldo
Fagundes à orientação seguida pelo movimento espanhol; e as reflexões, amadurecidas
pelo tempo e pela distância, de Germinal de Sousa, de sentido bem diferentes do
radicalismo intransigente daquele.
Todos estes militantes viveram intensamente este período e tiveram frequentes
intervenções directas nos acontecimentos, algumas de importância decisiva. A paridade de
presença de libertários portugueses nestes testemunhos pretende significar também a
importância magna que a guerra de Espanha teve para o anarquismo português, não só
pelo seu desfecho mas igualmente pelo que provocou de reconsideração crítica do seu
próprio corpo doutrinário.
1.4. E nossa opinião que a importância da guerra civil espanhola não reside, em
absoluto, na razão, ou falta dela, das várias posições em confronto no campo
libertário, que resultaram do estilhaçamento da sua aparente unidade ideológica
anterior. Hoje, todas essas posições são irrelevantes e, nesse sentido, as querelas que nos
últimos anos têm dilacerado o movimento libertário espanhol são, verdadeiramente,
querelas do passado.
A importância mais significativa estará nas lições, que até hoje não foram ainda
tiradas, no plano da ideologia do anarquismo. Que os espanhóis as não tenham podido
ainda tirar é mais compreensível do que o não tenha feito também a grande maioria do
movimento anarquista internacional. Porém, há vários indícios de que estas lições, esta
revisão das ideias do anarquismo tradicional está já avançando paulatinamente, por
múltiplos caminhos. O presente esboço de análise insere-se, sem dúvida, nesse esforço.
2. Seis observações fundamentais
2.1. Os anos anteriores à guerra foram vistos pelos anarquistas espanhóis como uma
«ginástica revolucionária», uma preparação conflitual para o enfrentamento decisivo
entre os trabalhadores e as classes dominantes mais conservadoras da sociedade
espanhola: grandes proprietários, igreja e exército. As insurreições efectuadas desde o
advento da república (14 de Abril de 1931) foram essencialmente actos ofensivos. As
derrotas sofridas e a repressão estatal desencadeada não alteraram esta disposição,
apesar de alguns militantes terem procurado alertar as organizações libertárias para as
previsíveis consequências nefastas de tal caminho.
Assim, terá sido com um sentimento predominantemente optimista que os militantes
anarquistas encararam a sublevação nacionalista e a sua derrota pelas forças populares
nos principais centros urbanos.
Porém, se a situação criada após aqueles primeiros dias era, de facto,
completamente diferente dos anteriores movimentos de Janeiro de 32, Janeiro e
Dezembro de 33, e Outubro de 34, imediatamente ficou patente a incapacidade dos
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anarquistas em adeuuarem eficazmente os seus objectivos ideais às condições
concretas do presente. Daí a hesitação entre ir por Io todo, como eles diziam, .isto é,
realizar o seu projecto de transformação revolucionária das condições sociais, ou passar
a colaborar com as outras forças antifascistas para fazer frente ao perigo mais grave e
imediato: o dos exércitos sublevados pelos generais. No primeiro caso, arriscavam-se a
fazer uma revolução que seria desfeita pela força das armas algumas semanas depois, tal
como acontecera nas Astúrias dois anos antes. No segundo, renegariam na hora da
verdade todo o seu apregoado radicalismo e teriam de emparceirar com homens e
sectores que já os haviam persegiido (republicanos de esquerda) ou de quem se
demarcavam por barreiras ideológicas intransponíveis (os comunistas e, em menor grau, os
socialistas).
Além destas razões, a CNT e os anarquistas tinham os seus bastiões mais
revolucionários na Andaluzia, no Aragão e na Catalunha. As importantes posições
detidas pelos confederais no Levante e nas Astúrias não apresentavam as mesmas
inclinações insurreccionalistas e tinham em maior apreço a unidade de acção com a UGT.
Quanto a Madrid, a implantação da CNT era muito forte no meio operário, mas
claramente minoritária numa cidade de burocracia, típica capital de império. Por
isso, quando a maior parte da Andaluzia e metade de Aragão, com a sua capital
Saragoça, caíram desde o início sob o controlo militar dos nacionalistas, apenas na

Catalunha se apresentou como possível o prosseguimento da dinâmica vitoriosa
encabeçada pela CNT até a levar a um ponto significativo da revolução social almejada.
Mas, nestas circunstâncias, que adviria do movimento anarquista no resto da Espanha?
Dividir-se-ia este na sua atitude ou seria esmagado pelos outros antifascistas antes
de o ser por Franco? Com efeito, o receio de abrir uma segunda guerra dentro da guerra
civil, facilitando a vitória dos generais e arcando, para a posteridade, com essa
responsabilidade moral, foi permanente desde Julho de 36 até Março de 39. Quando
finalmente o fizeram, tratou-se de uma vitória de Pirrô:' as tropas anarquistas de Mera
venceram as dos comunistas que tanto os haviam perseguido, mas acabaram por ser elas a
entregar sem resistência aos franquistas Madrid e o que restava da Espanha
republicana.
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Este caso-limite ilustra o modo como o movimento anarquista se colocou,
fundamentalmente, em toda esta conjuntura. Sem uma estratégia coerente e recusando o
realismo, foi-se adaptando às situações sob a forma de cedências inevitáveis, praticando
um duplo aiscurso para os seus militantes e para os seus aliados, através de recuos e
renegações, de crises e de actos de intransigência efémera.
Só através deste modo colectivo de aceitar uma realidade que se queria a todo o custo
evitar reconhecer, mas que era absolutamente irrecusável, podemos compreender a
evolução rápida de certos comportamentos individuais.
Tem sido chamada a atenção para a «traição», ou o «enebriamento» de boa parte
dos militantes anarquistas mais notórios que, em poucas semanas, passaram dos seus
discursos inflamadamente antiestatais e antimilitaristas a comportamentos típicos dos
dirigentes políticos, ou assumiram com verdadeiro espírito castrense a sua situação de
entorchados nos comandos militares. O que pensamos estar aqui em causa não é
tanto as «contradições» aparentes de tais itinerários pessoais mas sim, pelo contrário, a
conformidade oculta, ou latente, dessas atitudes com os anteriores modelos colectivos só
aparentemente distintos ou mesmo opostos. São, sim, o processo e a dinâmica sociais de
certas práticas colectivas - neste caso, do movimento anarquista - que, por assim dizer,
exigem dos indivíduos comportamentos de adaptação a novas situações tão
inesperadas.
Os anarquistas espanhóis mostraram ser capazes de fazer insurreições e,
eventualmente, de as ganhar. Mas mostraram igualmente ser incapazes de triunfar
numa guerra civil. Demonstraram capacidades para derrubar as instituições e a ordem
ditas burguesas, mas foram impotentes para conservar uma nova ordem social de acordo
com os seus valores libertários.
2.2. A participação governamental dos anarquistas tem obscurecido o facto de que.
desde o início da revolução e independentemente da política geral das várias forças
antifascistas e do governo republicano, a CNT, a FAI e a FIJL se essenhorearam de
inúmeros mecanismos de decisão e instituições passando. verdadeiramente, a exercer um
poder político.
Com efeito, os munícipios de toda a zona republicana foram tomados de assalto
pelas forças populares e neles se instalaram conselhos municipais que passaram a gerir os
negócios públicos da sua circunscrição, normalmente com mais vastos poderes do que
os municípios tradicionais e certamente com muito maior autonomia, dado, o
considerável enfraquecimento do poder político central e a fragilidade das ligações.
Para além dos municípios, imediatamente se constituíram também organismos
regionais de poder político em que os libertários tomaram o seu lugar. ao lado dos outros
antifascistas. Foi o caso de Málaga, Levante, Catalunha, do Norte, mais tarde de
Madrid, etc. Ora, quer estes organismos surgissem de novo e como poderes de facto - casos do Comité Central das Milícias Antifascistas de Catalunha. o mais notável; do
Comité de Salvação Pública de Málaga; da Junta de Defesa da Biscaia; etc. - quer se
tratasse de organismos regulares da organização estatal - como o Conselho da
Generalidade da Catalunha ou a Junta de Defesa de Madrid -. em todos os casos
esses organismos apareciam dotados dos atributos essenciais do poder político: tinham
capacidade legislativa e executiva, isto é, ditavam regras gerais, de cumprimento
obrigatório para os cidadãos abrangidos, e fiscalizavam e impunham a sua observância
através de instrumentos coercitivos como as polícias e outras forças militarizadas.
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A própria instituição judiciária, com maiores ou menores perturbações, integrou este
esquema de funcionamento. Os tribunais revolucionários, criados desde o mês de Agosto
de 36, passaram a julgar os delitos em função de regras ditadas pelos novos órgãos de
poder, umas, ou da legislação anterior que se mantinha em vigor. Simplesmente os
juizes deixaram (em parte) de ser funcionários togados para serem delegados das
organizações politicamente dominantes.
Durante dois meses, o Comité Central das Milícias Antifascistas de Catalunha foi
um verdadeiro governo revolucionário nas mãos dos anarquistas que, quase sozinhos,
haviam derrotado as tropas sublevadas e ficaram dominando a situação política na região.
Embora os outros actores antifascistas participassem igualmente, os anarquistas do
Comité controlavam o domínio militar, a organização das milícias, o abastecimento, a
propaganda, a ordem pública. O anarquista Aurelio Fernandez chefiava o
departamento da Segurança. a Comissão de Investigação e as Patrulhas de Controlo.
isto é, sem eufemismos e muito claramente, era o verdadeiro ministro do interior e da
polícia da Cata/unha. Dele emanavam as ordens de requisição, de busca e de prisão.
Era ele quem superintendia na ordem pública, na repressão das actividades fascistas, na
vigilância das fronteiras, na circulação das mercadorias, bens e pessoas.
Os anarquistas participaram igualmente, em paridade com as outras forças
antifascistas, nos tribunais revolucionários, por exemplo em Madrid. Lérida.
Tarragona, Gerona, etc. Foram, pois, sem ambiguidades, administradores de justiça no
sentido técnico da expressão.
E claro que são frequentes as referências às polícias próprias aos partidos e forças
antifascistas. às detenções arbitrárias, aos cárceres privados e às execuções
sumárias. Estas práticas. apoiadas em grande parte no poder político-militar de que as
milícias (e mais tarde as unidades regulares do Exército Popular) eram uma componente
fundamental. bem como na evidente dissolução da autoridade do estado, eram vistas e
assumidas pelos anarquistas publicamente como «excessos inevitáveis» e «erros»
compreensíveis do processo revolucionário. Em privado, aceitavam-se com normalidade.
Só individualmente alguns anarquistas reagiram a estes atropelos e violências e,
com a sua habitual independência e desassombro, não se coibiram de o denunciar
publicamente.
Certos autores têm acentuado a diferença quantitativa entre as arbitrariedades
cometidas na zona republicana e os crimes perpetrados pelas tropas e autoridades
franquistas. Já se estimaram em 20 000 as execuções praticadas pelos republicanos,
contra 200 000 dos nacionalistas. Numerosos exemplos concretos foram citados, de
ambos os campos, responsabilizando todas as forças envolvidas. Mas, do ponto de vista
que aqui nos interessa, o que devemos acentuar é. por um lado, o tipo de dinâmica
conflitual que leva a tais resultados e, por outro lado, a incompatibilidade essencial
destes factos com, pelo menos, uma parte dos valores e ideias proclamados pelos
anarquistas. Restará então pesquisar qiao filão da ideologia anarquista que transportará.
ainda que de maneira latente e não explícita, a admissibilidade destes comportamentos.
Voltando, portanto, à participação dos militantes libertários nas instituições
políticas, é agora mais fácil compreender como a sua presença no governo republicano
mais não foi do que a sequência necessária de uma mesma lógica. A situação
impunha, de facto, essa presença como meio de assegurar a defesa dos pontos de vista do
movimento anarquista na condução da guerra, na política económica e nas relações
externas. E,, pois, vão e completamente falho de sentido atirar pedras aos militantes-ministros. São igualmente irrelevantes as criticas de certos sectores do libertarismo
mais recente que tendem a apontar a progressiva falta de controlo das bases militantes
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sobre os comités responsáveis para acusar os militantes mais destacados de «vendidos».
«burocratas» ou «autoritários». Ora a verdade é que, na sua grande maioria, as
decisões importantes de orientação política foram tomadas por consulta às bases, processo
muitas vezes moroso e contraditório que, naturalmente, exasperava as forças aliadas.
Apesar do aumento de poderes concedidos aos comités e titulares de cargos de.
responsabilidade, as organizações libertárias mantiveram-se infinitamente mais
participativas e democráticas que qualquer das outras forças políticas e sociais. Se
«culpas>) houve, elas devem ser assacadas ao conjunto do militantismo libertário e não
apenas aos lideres.
É certo também que a participação nas instituições políticas se traduziu por
inegáveis vantagens no plano prático. Sabendo-se como uma luta surda mas implacável
se travava em permanência entre as forças republicanas, em especial entre comunistas e
anarquistas, basta comparar os períodos de Novembro de 36-Maio de 37 e mesmo após
Abril de 38, em que a CNT esteve no governo, com o de Junho de 37-Março de 38, em
que dele esteve arredada, para se concluir como estava longe de ser indiferente essa
presença para a influência global dos libertários na situação e para a defesa das suas
«conquistas da revolução» - isto é, as socializações das empresas e as colectividades
agrícolas, e a sua participação paritária nos organismos públicos.
Por outro lado, ainda, não se pode esquecer que, em alguns casos, foi a legalização de
certas situações que permitiu a sua manutenção. enquanto a guerra durou. Lembremo-nos
de medidas como as do ensino não-confessional. as uniões livres, o aborto médico, a
igualdade jurídica da mulher. e outras.
Em conclusão, julgamos que, em oposição ao que era veiculado no seu discurso
propagandístico (e que voltou a sê-lo posteriormente, tanto em Espanha como no
anarquismo internacional), os anarquistas foram levados a reconhecer e a usar largamente,
na prática. os organismos políticos de tipo tradicional, não porque se tivessem convertido
à excelência funcional daquelas instituições mas porque. antes de mais, perseguiam um
objectivo revolucionário a que tudo o mais se subordinava.
A única diferença que distinguia estes governos locais, regionais e. em certa medida.
até o nacional, dos seus paralelos «burgueses». residia nisto: os seus titulares eram,
no primeiro caso, autênticos representantes populares (sociologicamente falando) e, no
segundo, representantes das classes possidentes; e os primeiros eram órgãos
revolucionários enquanto os segundos eram órgãos democráticos.
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Por outras palavras, em vez da eleição tradicional, com maior ou menor
mediação partidária. os órgãos revolucionários eram constituídos com base na
designação directa pelas forças políticas e sindicais. em função das suas respectivas
relações de forças, transferindo-se. assim. para estas a possível democraticidade de
todo o processo. Daí que, compreensivelmente, todos os partidos e sindicatos antifascistas
tivessem engrossado enormemente os seus efectivos durante este período.
Apenas no plano local, nas municipalidades, foi possível um controlo democrático
exercido directamente pelas populações sobre os seus representantes. Mas, ainda
aqui, na maior parte dos casos, esses procedimentos de assembleia popular directa
assumiam uma função de legitimação do poder dos órgãos revolucionários, mais
do que propriamente um controlo efectivo. E, bem entendido, quando a dimensão
começava a ditar as suas leis (em Madrid ou Barcelona nunca foi, evidentemente,
possível fazer essas operações), a única legitimidade dos órgãos públicos - governos, tribunais, órgãos militares - repousava na qualidade «popular»
ou «antifascista» das organizações.
A pergunta que não pode, pois, deixar de ficar no ar é a seguinte: podem as
organizações políticas - ou político- sindicais, como seria o caso da CNT arrogar-se uma democraticidade e uma legitimidade superiores aos processos de
escolha eleitoral tradicionais?
2.3. O movimento libertário espanhol, como o de qualquer outro país, sempre
propagandeou o antimilitarismo. Mais talvez do que em outros lados, o ódio era
a marca mais evidente das relações entre os anarquistas e os militares espanhóis,
muito próximos da aristrocracia fundiária e com fortes tradições de casta colonial.
Contudo, os anarquistas constituíram rapidamente verdadeiros exércitos
privados (as milícias), e alguns dos seus militantes mais conhecidos tornaram-se
autênticos chefes de guerra.
A literatura propagandística libertária procurou sempre apresentar as milícias
como a antítese do exército, no que foi regularmente ajudada pelas críticas da esquerda
autoritária contra a «indisciplina» e «anarquia» das colunas da CNT-FAI. Onde
uns falavam de «desordem» ou mesmo de «banditismo», outros viam «disciplina

A ZARAGOZAI
Inscripc16n para Ia columna conf.d.raI
y anarquista «Los Aguliuchos»
Se esta organizando una columna de compaeros que haii
de partir para ei frente de Zaragoza y que dirigUí ei cama.
rada Garcia Oliver.
Los compaferos que guieran inscribirse deben presentarse
en ei cuartel de Pedraibes.
Esta coiumna partirá para ei frente de Caspe dentro de
tres dias, y los compafieros que se inscriban deben ir proviatos de eu propio funil y municiones, una muda de ropa um..
pia, ja,bón, toalia, etc., etc.
Loa grupos que tengan ametrailadora, puedon Inseribirse
en grupo.
J. G*aclA OLrvsa
(Dei Comité Central de Mdwies
A ntifascistas de Cataiuf4. - Departamento de Guerra)

Barcelona, 18 de agosto de 1936.
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consciente» e «liberdade inalienável». Sem negar que as melhores intenções e as
mais justas preocupações estivessem do lado dos libertários, há pelo menos dois
pontos que essa propaganda procura silenciar: a desordem real e, por força dela,
o cometimento de actos injustos por parte de milicianos; e a falta de eficácia
militar destas forças.
E certo haver sempre actos abnegados e heróicos a registar, mas isso não chega
para qualificar globalmente esta experiência. São os testemunhos de anarquistas
que aqui têm mais valor, quando se lamentam de certos comportamentos dos
milicianos em relação às populações civis, às prostitutas, etc., para já não falar das
violências e mesmo das atrocidades. Vários são os relatórios onde se verbera a falta
de capacidade combatente destas unidades onde as ordens são constantemente
discutidas, negociadas ou, finalmente, impostas sob ameaças. A contrario, a
glorificaçãÓ de unidades como a 26.a divisão (antiga coluna Durruti) ou o 4.0 corpo
de exército, comandados respectivamente por Ricardo Sanz e Cipriano Mera,
põe geralmente em evidência as qualidades de disciplina e de eficácia de comando
que, precisamente, constituíam um modelo insuportável para os libertários.
Os inflamados protestos de alguns sectores cõntra a militarização das milícias
foi um fenómeno menor, comparado com a aceitação dessa medida. Em Madrid,
por exemplo, as milícias foram militarizadas desde Novembro de 36, sob a impulsão
do Comité de Defesa da CNT do Centro formado por Eduardo Val, Manuel
Salgado e García Pradas e por chefes de tropa como Mera, Benito Alaya ou
Teodoro Mora. De modo generalizado, a CNT-FAI aceitou sem pestanejar o esquema
organizativo trazido pelos conselheiros soviéticos de dotar cada unidade de um
comandante militar e um comissário político, segundo o modelo do Exército
Vermelho.
Em Setembro de 1938, um relatório da Secretaria Militar do Comité Peninsular
da FAI assinalava que, entre os 21 corpos de exército existentes, 2 eram comandados
por anarquistas e 4 por seus simpatizantes; das 70 divisões, 9 tinham anarquistas
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a comandá-las; e das 196 brigadas do exército republicano. 33 eram comandadas
por libertários. Estes números, dizia o estudo, por importantes que sejam, estão
aquém da importância política da confederação e do número de combatentes por
ela fornecidos, nomeadamente em relação aos comunistas.
E também verdade que certas unidades integradas no exército regular
conseguiram manter um assinalável espírito libertário, sem prejuízo da sua eficácia
combatente e de uma definição clara de competências funcionais, parecendo assim
demonstrar que a solidariedade e igualdade humanas não seriam totalmente
incompatíveis com a responsabilização individual e a unidade de comando, mesmo
numa força militar em campanha.
Finalmente, se se ultrapassar a fase das evocações apologéticas das milícias
- no fundo, uma velha ideia transportada pelo movimento operário desde a Comuna
de Paris - que nos fica como balanço possível? Que, se o exército tradicional
é certamente um sistema social incompatível com o ideal anarquista de liberdade
e igualdade humanas, as milícias populares também não poderão corresponder
de modo algum a esses mesmos valores. (De resto, pense-se no que são hoje no
Líbano este tipo de forças político-militares e ter-se-á uma ideia aproximada daquilo
que foram as guerrilhas da guerra civil na Rússia revolucionária ou na China dos
anos 20. Em vez das religiões, coloquem-se ideologias nacionalistas, leninistas ou
anarquistas: o resto não diferirá muito. Makno era certamente anarquista e, ao contrário
dos espanhóis, um verdadeiro génio militar. Mas era também um «senhor da guerra»,
como aqueles que sob este nome passaram à história na guerra civil chinesa, que
não hesitava em mandar fuzilar, para dar o exemplo, todos os comandos de uma
unidade inimiga capturada). Na Espanha de 36, com algumas diferenças específicas,
o modelo era ainda o mesmo.
2.4. Os ensaios de socialização da economia têm sido apontados por vários autores
como a verdadeira «obra construtiva da revolução espanhola». Silenciada e denegrida
pelas forças autoritárias, de esquerda ou de direita, esta experiência teria sido a
herança mais positiva deixada, para o futuro, pelo anarquismo espanhol. LevaI,
por exemplo, cedo percebeu que o destino político-militar do conflito estava selado,
decidindo consagrar as suas energias à recolha de elementos de informação que
pudessem salvaguardar o património histórico dessa experiência.
Por seu lado, a CNT sobrevivente - em especial a tendência ortodoxa liderada
por Federica Montseny - tem desenvolvido grande parte dos seus esforços
propagandísticos recentes precisamente sobre as realizações económico-sociais.
Tal como, de resto, alguns modernos ideólogos do «basismo» redescoberto em Maio
de 68: anarquistas evidentemente, mas também situacionistas e outros espontaneístas,
marxistas libertários e até alguns trotskistas.
Só que, enquanto um Gaston Leval se apercebe perfeitamente da decisiva
importância das condições da vida económica nas sociedades modernas e procura
forjar um modelo solidarista não-autoritário - no que constituiu um dos mais
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a reabilitação militante
sérios esforços intelectuais realizados no campo libertário
dos ensaios de socialização livre de 36-39 surgem com motivações bem mais suspeitas.
O anarco-sindicalismo tradicional terá, sobretudo, em vista propor à sociedade
espanhola de hoje temas de organização comunitária e de intervenção sindical
que a evolução socioeconómica e cultural tornou já caducos. Pode lamentar-se
esta circunstância - o que é um juízo de valor—, mas não negá-la. Secundariamente.
pode também pensar-se que esta ênfase no socioeconómico terá em vista desviar
a atenção do campo político-institucional e dos problemas incómodos que ele
levanta para quem, a posteriori, se erigiu em arauto da mais intransigente ortodoxia
do antiparticipacionismo.
Do lado dos novos radicais que surgiram nos anos 60-70 - sejam os de inspiração
anarquista, sejam os de inspiração marxista - o objectivo é sobretudo o de enaltecerem
a iniciativa e o espontaneísmo das bases e pôr a nu a esclerose e as tendências
burocraüzantes dos aparelhos. Neste sentido, a sua abundante literatura pretende
apresentar a obra autogestionária como da exclusiva responsabilidade das bases e
dos anónimos militantes. As expropriações e colectivizações, agrícolas ou industriais.
teriam sido feitas não apenas sem os militantes conhecidos e as estruturas da CNT
demasiado ocupados com o poder de estado - mas, em grande parte, contra eles.
Estas diversas visões carecem de ser desmontadas e analisadas nos seus
respectivos contextos. Uma coisa foi o facto histórico, que merece amplamente ser
estudado; outra coisa são as interpretações que dele se podem fazer, e, dentro destas,
há mesmo as que, pouco ligando aos factos, têm principalmente em vista utilizá-los
como simples argumentos propagandísticos e de luta política.
Pela nossa parte, e seguindo até certo ponto o raciocínio de Leval, julgamos
que as socializações foram, de facto, o resultado de uma lenta impregnação de
ideais e projectos libertários em comunidades populares já de si possuidoras de
condições favoráveis a propósitos autonomistas e emancipadores. Neste sentido,
julgamos totalmente descabidas as interpretações basistas e espontaneístas a que
aludimos acima, o que não significa que não tenha havido casos em que as bases
foram mais longe do que o desejavam os comités, assim como terá havido certamente
outros em que essas mesmas bases terão feito redondos disparates. Como se sabe,
nem a maioria nem os «de baixo» constituem um critério de validação suficiente
Mas já não podemos seguir e acompanhar a generosa tentativa de generalização
do modelo económico e social proposto. Adequado e coerente para as condições
da Espanha dos anos 30, quando as comunidades de habitação (aldeia, vila, bairro)
e de trabalho (oficinas, fábricas) constituíam uma realidade sociológica palpável,
ele não é transportável nem para a Espanha de hoje (ou outro qualquer país de
grau de desenvolvimento semelhante), nem para a maior parte dos países do terceiro
mundo onde subsistem comunidades de interconhecimento, mas que não são as
mesmas da Espanha do princípio do século.
De tudo isto resulta que é, finalmente, bastante limitado o saldo que a experiência
autogestionária espanhola pode apresentar com vista a uma reactualização prática
e teórica das inspirações libertárias. A não ser naqueles valores mais idealistas e
desinteressados dos que procuraram construir uma «terra livre, sem amos e sem
escravos». O que, convenhamos, é magnífico como fonte de inspiração humanitária
mas completamente ineficaz como estratégia de transformação social.
-
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2.5. Uma reflexão ainda julgamos merecer o seguinte facto: independentemente
da vontade dos homens e dos objectivos perseguidos pelos grupos, a experiência
dos quase três anos de guerra civil e de transformações revolucionárias traduziu-se,
pelo que ao movimento libertário diz respeito, num precioso capital de conhecimento
social e humano que só se pode lastimar não tenha podido ser posteriormente
utilizado, antes tenha sido delapidpdo em práticas de oposição inconsequentes e em
estéreis confrontações internas.
Com efeito, se pensarmos em todos aqueles militantes da CNT, da FAI, das
Juventudes, Mulheres Livres e outras estruturas libertárias que, individualmente,
tiveram de assumir responsabilidades nas empresas industriais, nos serviços públicos,
nas colectividades agrícolas, nas municipalidades, nos órgãos de coordenação da
economia, nos meios de informação, nos tribunais, na segurança e ordem públicas,
nos governos regionais, no governo central, na legislação e administração públicas,
nos comandos militares e na condução da guerra, nas relações externas e, finalmente,
nas próprias organizações político-sindicais, tornadas, como vimos, mecanismos
fundamentais da sociedade espanhola - se pensarmos nestes termos, estaremos
certamente a designar um conjunto de alguns, poucos, milhares de indivíduos,
verdadeira elite anarquista que, em circunstâncias particularmente difíceis, aprendeu
directamente, pela sua própria experiência, toda a complexidade da vida social.
O termo «elite» aqui empregue nada tem de depreciativo para a grande massa
dos outros militares e simpatizantes libertários que, trabalhando nas fábricas ou
nos campos, lutando nas trincherias, aplaudindo ou votando nos comícios ou
assembleias, não participaram contudo das mesmas responsabilidades e experiências.
De resto, os sistemas específicos de controlo social das organizações, e mais latamente
dos meios libertários, encarregavam-se perfeitamente de impedir que a elite avançasse
por caminhos que não fossem do acordo genérico desses meios.
A grande variedade de lições tiradas, individualmente e em grupo, após a guerra,
por esta elite, só demonstra, quanto a nós, a riqueza e complexidade da experiência
adquirida.
E certo que isso não se traduziu num movimento de auto-exame e num
revigoramento do anarquismo espanhol, antes pelo contrário. Para que tal tivesse
acontecido teria sido preciso que, na base mas para além da experiência individual
dos militantes, se tivesse forjado uma acção colectiva inovadora, que nem as
condicionantes internas nem as externas permitiram.
2.6. Grande parte deste bloqueio, pelo que toca às determinantes internas,
promana das concepções da acção política do anarquismo. Em vão tentaram certos
militantes fazer o balanço das derrotas das acções insurreccionais anteriores, nas
vésperas do 18 de Julho. Se o pistoleirismo e a resposta anarquista violenta no
início dos anos 20 foram, apesar de tudo, considerados globalmente como um mau
caminho estratégico, devidamente corrigido na década seguinte, o mesmo não aconteceu
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quiçá por falta de tempo de maturação - quanto às lições das tentativas
revolucionárias dos anos 30. Note-se que, no entanto, o imaginário do militantismo
anarquista espanhol continuou glorificando os atentados, roubos e actos justiceiros
de anteriormente; apenas se considerava que tinham deixado de ser eficazes.
Ora, a violência - quer a individual, dos atentados, quer a colectiva e organizada,
dos levantamentos - terá sido certamente uma das razões que fizeram desembocar
a sociedade espanhola na tragédia da guerra civil e que mais terá prejudicado a
implantação do movimento anarquista. Se o acto justiceiro, embora ilegal, pode
trazer a admiração dos imponentes, é duvidoso que atemorize verdadeiramente os
opressores, e concerteza atrai aos seus autores uma corte de nefastos prosélitos.
E certo que se vivia então uma época plena de violências quotidianas e que um
sindicato «reformista» como a UGT ou largos sectores do «eleitoralista» PSOE
não desdenhavam acompanhar os confederais em certas aventuras insurreccionais.
Mas a violência dos anarquistas - quer a atribuída, quer a reivindicada - foi sempre
específica e diferente das demais.
E assim legítimo supor que haja qualquer relação entre as acções de luta violenta
e o ilegalismo de antes de 36, e certas práticas e comportamentos durante a guerra
civil. A hipótese emitida é a de que haja um único fio condutor que liga - e explica os atentados individuais, as insurreições, a glorificação das armas e da força e,
finalmente, o «militarismo» espantosamente surgido em certas manifestações durante
e após a guerra.
-

Embora a maior apetência para os cargos policiais e militares fosse indubitavelmente
para os comunistas e à CNT fossem normalmente destinados (era ela que os pedia,
ou era o que lhe davam?) os cargos dos assuntos sociais, económicos, industriais,
educativos ou sanitários, é verdade que também existiu entre certos anarquistas uma
verdadeira «psicose da violência» com uso dos meios e dos símbolos dos poderes
despóticos. Um grupo anarquista como «Os Solidários» - faísta, intransigente e
«acção-directista» até mais não -, que adquiriu a força de um mito nas velhas e nas
novas gerações, é perfeitamente esclarecedor quanto aos percursos dos seus
componentes na guerra: Durruti, chefe da milícia com o seu nome e um dos fundadores
do Comité revolucionário que ficou com a Catalunha nas mãos em 20 de Julho;
García Oliver, idem, responsável da coluna Los Aguiluchos, mais tarde ministro
promulgando legislação condenatória das actividades de «fascistas e outros traidores»
e partidário assumido da «ditadura revolucionária da CNT-FAI»; Aurelio Fernandez,
como já vimos, «ministro do interior» da Catalunha até Maio de 37; Gregorio
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Jover, chefe da coluna Ascaso, depois da 28.a divisao e finalmente do X corpo de
exército; Antonio Ortiz, chefe da coluna com o seu nome, depois 25.a divisão;
García Vivancos, substituto de Ortiz nesta última unidade; Ricardo Sanz, organizador
das primeiras milícias no quartel de Pedralbes em Barcelona e chefe da coluna
Durruti, após a morte deste, unidade que posteriormente seria a 26.a divisão do
Exército Popular. Como se vê, a vocação castrense ou repressiva destes anarquistas
era pouco menos que total. Só Francisco Ascaso - com o seu nome ligado a
lendárias aventuras do tempo do pistoleirismo e companheiro inseparável de Durruti não chegou a exercer qualquer cargo, por ter morrido de armas na mão no assalto
ao quartel de Atarazanas. a 20 de Julho.
O segundo elemento determinante da acção libertária em Espanha teve a ver com
a atitude perante as eleições.
Tradicionalmente abstencionista - «Frente a Ias urnas, Ia revolución social»
era o mote conhecido -, o movimento libertário espanhol foi forçado, na prática,
a rever a sua posição quando se apercebeu do peso eleitoral da sua atitude e de
que não lhe era indiferente que governasse um governo de centro-esquerda ou um
governo de direitas. A ocasião foi a eleição legislativa de Fevereiro de 36 em que
a não-campanha abstencionista da CNT foi claramente entendida com uma indicação
de voto na esquerda, levando ao poder o governo da Frente Popular e desalojando
o da direitista CEDA, que dele se assenhoreara dois anos antes, graças precisamente
a uma encarniçada campanha antivoto dos anarquistas. O motivo desta reviravolta
fora a entrevista possibilidade de amnistia que permitiria pôr na rua, como sucedeu,
cerca de 20 000 presos por delitos políticos e sociais, a maior parte dos quais eram
militantes da confederação.
O lado negativo desta evolução residiu, contudo, no facto de que ela foi
voluntariamente remetida para um circunstancionalismo envergonhado, escamoteando
portanto a possibilidade de uma reflexão colectiva de fundo sobre a atitude libertária
face às eleições. Assim, em vez de se caminhar para uma flexibilização e aumento
de eficácia de posições, manteve-se uma inalterável e rígida atitude, mas agora com
algum sabor a hipocrisia.
Finalmente, a guerra civil serviu ainda de revelador ao problema do partido
político libertário.
Logo após a implantação da república estalara uma enorme polémica entre os
autores de um «manifesto dos 30» e os anarquistas «puros». Estes acusavam aqueles
de «reformismo» ou, mais baixamente, de «se porem ao serviço dos republicanos».
Os «trintistas» criticavam o «mito da revolução» e, no calor da polémica, chegaram
a falar de «ditadura da FAI dentro da CNT». Esta luta política interna correspondia,
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de facto, a duas visões do anarco-sindicalismo, a duas sensibilidades, a duas estratégias
de actuação. E em parte derivado desta clivagem e da cisão sindical que se lhe
seguiu que nasceu, em Abril de 33. o Partido Sindicalista por iniciativa de Angel
Pestafia, antigo secretário-geral da CNT e o homem que, após visitar a Rússia,
dissera não a Lenine e Po, 5 seu convite para a CNT integrar o Komintern.
Pestafia e o seu Partido Sindicalista foram sistematicamente silenciados e
marginalizados pelos homens que dirigiam a CNT. Contudo, o seu fundador,
desiludido com o anarquismo violento e dogmático de alguns, pensava que só uma
estratégia apoiada simultaneamente no sindicalismo de acção directa, no
cooperativismo de produção e de consumo, na filosofia moral e política do anarquismo
(como meio de aperfeiçoamento individual, método de educação e concepção de
liberdade), e, finalmente, no partido político (a quem competiria participar nas eleições,
nas coligações, nos municípios e na acção parlamentar e governamental), só uma
estratégia apoiada nestes quatro pilares poderia corresponder às exigências das massas
populares e às características do regime republicano democrático.
Não foi certamente o êxito político do Partido Sindicalista (com apenas dois
deputados eleitos em 1936) que fez alguns anarquistas voltar à ideia do partido
durante e depois da guerra. Horacio Prieto foi-se convencendo cada vez mais
tõrtemente da sua necessidade perante as exigências da participação política e a
inádequação dos instrumentos organizativos disponíveis. Contudo, os libertários nunca
o seguiram até tão longe. Chegaram a aceitar que a FAI devesse participar no
governo e para isso lhe modificaram a forma - heresia arrepiante, pouco tempo
antes - mas não ousaram dar o passo da organização partidária. Isso não obstou
a que, após a guerra, García Oliver tentasse a sua sorte com o Partido Operário
do Trabalho, que militantes ficados em Espanha tivessem criado um Partido
Trabalhista, outros um esboço de Partido Federal, etc. Nesses anos 40, várias foram
as movimentações deste tipo, no interior como no exílio. Só a cisão confederal
entre «políticos» e «ortodoxos» e o finalmente longo predomínio ideológico destes
últimos na forte organização exilada fizeram remeter ao silêncio e ao esquecimento
tais propostas.
No plano das ideias, Horacio Prieto deixara de ter dúvidas. Culminando uma
evolução que provinha de um anarco-sindicalismo clássico, em 1944 é sua convicção
de que, à CNT, à FAI e à FIJL - organizações indispensáveis, cada qual com a
sua função própria, nos campos económico-social, ideológico e de formação juvenil—
se deveria vir juntar um partido libertário que assegurasse a presença desta corrente
no sistema político.
Á degradação das lutas ideológicas internas e a consolidação do franquismo
retirou qualquer interesse prático a estas elocubrações. Na sua maioria, os militantes
exilados pareceram preferir refugiar-se na reafirmação rígida dos «princípios, tácticas
e finalidades» tradicionais do anarquismo espanhol.
Se esta atitude é, no fundo, compreensível, pois que se tratava realmente de
preservar um cimento ideológico suficiente para manter unida esta nova diáspora,
não pode contudo deixar passar-se sem referência a deliberada operação de
silenciamento - como se nada tivesse existido - que as correntes dominantes
exercitaram em relação a estas delicadas questões, perante as novas gerações
militantes e simpatizantes e mesmo - se possível fosse - perante a história.

23

3. Duas conclusões provisórias e interrogadas
3.1. Uma das mais fecundas chaves interpretativas que têm sido avançadas
acerca do fenómeno do anarquismo, como movimento, é a que apontou a «falta de
memória» de que ele tem dado mostras; isto é, a experiência histórica não seria
aqui acumulativa. Julgamos, pela nossa parte excessiva, esta formulação se tomada
à letra, mas pensamos que ela recobre, de facto, uma característica própria do
anarquismo.
No que toca a toda a conjuntura da guerra espanhola, as modernas gerações
só tomaram dela conhecimento através da visão que lhes foi transmitida pela diáspora,
já que a história oficial, franquista, não oferecia obviamente qualquer credibilidade.
Foi portanto uma visão marcada pelos conflitos internos à geração da guerra, pelo
predomínio dos «ortodoxos» (ou «peles-vermelhas») sobre os «políticos» (também
apodados de pájaros carpinteros!), pela preocupação dos primeiros em «fechar o
parênteses» desse período excepeional em que, afinal erradamente, se havia colaborado
com o estado, e pela insistência dos segundos em prosseguir essa colaboração e
em usar as suas energias em ataques pessoais ao (<clã Esgleas-Montseny».
Foi perante este quadro que as novas gerações, não já de operários industriais
e agrícolas, mas de estudantes e jovens trabalhadores dos serviços, despertaram
para os valores e práticas de liberdade e, recusando a herança que lhes era proposta
pelos mais velhos, sentiram necessidade de fabricar por eles próprios uma história,
umas raízes, um imaginário mais exaltante e mobilizador da sua disponibilidade de
luta contra a sociedade actual.
Assim terá nascido a visão dos novos radicais, também ela fabricada a partir
de elementos verdadeiros e alguns mitos, tão «ideológica» finalmente como aquela
que recusaram por ser feita de factos heróicos e grandes personalidades. Numa
sociedade massificada como a actual, os novos heróis tiveram de ser as anónimas
«bases» de antanho, os novos mitos chamavam-se «autogestão». «autonomia» ou
«radicalismo» e tinham como concretos exemplos passados os homens das barricadas
barcelonesas de Maio de 37 ou as exaltadas proclamações da Coluna de Ferro.
As distorções, censura e incoerências de ambas estas visões do passado recente
explodiram à luz do dia quando do processo de passagem do franquismo para a
democracia. Nada do anunciado se deu. As previsões catastróficas com sabor a
desforra histórica falharam todas. A tal CNT que se dizia pronta a ressurgir das
trevas, revelou-se inexistente. Os próprios lideres da organização exilada reconheceram
que os novos militantes libertários surgidos na Espanha dos anos 70 eram uma
agradável surpresa e tinham «nascido por geração espontânea». E Franco acabou
mesmo por «morrer na cama». E o rei não significava mesmo a continuação da
ditadura.
Por um momento, todos se entusiasmaram então com os primeiros comícios e
aparições públicas das bandeiras vermelho-negras. Mas as ilusões de um recobrar
das antigas posições do anarquismo na sociedade espanhola pouco duraram. Os graves
conflitos internos - os do passado, e outros recentes - , sempre por motivos anódinos
e transviados - evitando aprofundar as verdadeiras questões, ideológicas e políticas,
sociológicas e culturais— levaram ao esboroamento das organizações. à
marginalização e à deserção da juventude anti-autoritária, afastaram os trabalhadores
e as classes médias, mortificaram velhos militantes.
Poderia ter sido de outra maneira? A esta pergunta não interessa verdadeiramente
responder. Mas não pode deixar de se constatar que. assim como o final da guerra
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não trouxe aquele desejável período de reflexão, debate e profundamento em busca
de novos consensos e de novas plataformas de intervenção social, também o
retorno da democracia e da liberdade política em Espanha não conseguiu fazer
a síntese das experiências da guerra de 36 e da sociedade consumistas de 70.
A menos que seja esta a «maneira espanhola» de enterrar a ideia anarquista, tal
como houve uma indiscutível originalidade da sua génese neste país. é de desejar
que a actual situação de bloqueamento seja ultrapassada - mas essa é matéria que
já não nos cabe aqui tratar.
Talvez, no entanto, nem tudo esteja perdido e não seja necessário recomeçar de
zero. Talvez uma visão mais crítica do passado. e do período da guerra em particular.
possa contribuir para uma compreensão mais correcta do presente e para modelar
novos sonhos para o futuro.
3.2. Uma boa parte das questões fulcrais, aqui levantadas a propósito da guerra
civil e do anarquismo espanhol, revestem a mesma importância para o movimento
anarquista mundial.
Já foi assinalado que. após o fracasso da revolução russa, foi a Espanha quem
passou a ocupar um lugar central no anarquismo mundial, antes inexistente.
precisamente por ser o país onde a revolução social sonhada pelos anarquistas
parecia manter a sua viabilidade.
Entre 1976 e 79 os libertários estrangeiros voltaram de novo a ter os olhos
fixados em Espanha, na esperança de ali ver renascer um movimento capaz de
influenciar de novo a evolução social. Mas o rápido desfazer das ilusões tem
progressiva e paulatinamente apagado essa entronização.
Para uma reactualização geral do anarquismo. é este um passo necessário que
pode permitir um exame crítico aprofundado capaz de liquidar alguns velhos fantasmas
que ainda povoam o imaginário anarquista e roubam pertinência à sua capacidade
teórica.
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Da experiência espanhola é possível tirar também indicações positivas, que a
sua riqueza e extrema diversidade proporcionam. Pela nossa parte, procurámos aqui
identificar algumas pistas de aprofundamento importantes.
Em conclusão, julgamos serem três os principais nós górdios que é possível
desatar a partir desta experiência decisiva:
a) A questão da revolução e da violência. É todo o debate sobre, por um
lado, a legitimidade e coerência destes conceitos com os valores éticos do libertarismo,
e, por outro lado, o problema da sua eficácia/adequação às condições da sociedade
moderna. Já em outros trabalhos desenvolvemos argumentação suficiente no sentido
de demonstrar que, quer num plano quer no outro, a ideia da revolução e a
justificação da violência são profundamente negativas para o anarquismo de hoje.
Não insistiremos pois nisso;
b) A acção política. Trata-se de um velho tabu no anarquismo. Só que é
necessário distinguir aquilo que era, nesta matéria, essencial e constitutivo da própria
ideia anarquista, e aquilo que era concretização historicamente datada e, portanto,
sujeito a revisão com o decorrer da evolução das condições sociais e culturais.
Propor uma mudança induzida «por fora» ou «por cima» da sociedade civil, seja
uma ditadura esclarecida, seja um programa de desenvolvimento ditado por uma
classe dirigente, é certamente um projecto que nada tem a ver com a filosofia
anarquista. Mas daqui não decorre necessariamente uma atitude única no que toca
aos sistemas de representação política ou à distribuição do poder. Neste sentido,
julgamos que os sistemas políticos democráticos contêm potencialidades de aperfeiçoamento
que seria errado desprezar. O projecto estratégico do anarquismo poderia ser o
de desestatalizar e civilizar cada vez mais o sistema político até que ele mais não
fosse que uma articulação funcional da sociedade civil;
c) O sindicalismo. Com esta referência pretendemos designar uma particular
forma de atender às necessidades sociais e económicas da esmagadora maioria das
populações. Da mesma maneira que as doutrinas anarquistas só ganharam projecção
social e capacidade transformadora quando encontraram essa mediação estratégica
fundamental que foi a associação de resistência dos trabalhadores (ou sindicato),
tendo para isso que saber fazer as adaptações necessárias (sindicalismo revolucionário,
anarco-sindicalismo, etc.), também é necessário encontrar as possibilidades de
enraizamento da acção social nas condições concretas da sociedade civil, desde que
se pretenda modificar em profundidade essa mesma sociedade. O «populismo»
de que deu mostras o anarco-sindicalismo espanhol pode fornecer inspirações
inovadoras para outras sociedades e outros graus de desenvolvimento. Ontem,
o sindicato — hoje, o quê? Eis o que seria interessante pesquisar.
Se a Espanha de 36-39 não foi provavelmente a última das revoluções, ela
constituiu certamente para os melhores ideais de liberdade e emancipação do trabalho
o ponto mais alto de um longo percurso e, simultaneamente, o fim de uma era - o
que quer forçosamente dizer, o início de outra.

Dezembro de 1985.
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16. Eleições legislativas dão a vitória aos partidos das esquerdas (republicanos, socialistas e comunistas) agrupados na Frente Popular: obtêm 263 lugares. contra 52 dos
partidos do centro e 129 das direitas, mercê dos efeitos do escrutínio proporcional. Azafia
torna-se presidente do ministério.
10. O parlamento designa Azafia presidente da república.
1. Manifestações operárias ofensivas.
1-1 1. Congresso extraordinário da CNT em Saragoça: 649 delegados representando 982
sindicatos e 550 595 filiados (incluindo os da oposição (trintista», que foram reintegrados).
17. Sublevação militar nacionalista no Marrocos espanhol.
18. O movimento deve desencadear-se em toda a Espanha. A CNT lança a palavra-de-ordem de greve geral revolucionária.
19. Reacção popular armada face ao golpe, sobretudo em Barcelona e Madrid. organizada pela CNT e pelos comités da Frente Popular.
20. Começa a ficar desenhado o mapa das posições adversas iniciais da guerra civil:
os rebeldes ocupam parte da Andaluzia e Estremadura (incluindo Algeciras. Cádiz.
Sevilha. Córdova e Granada). Velha Castela. Leon, Galiza. Navarra e parte de Aragão
(incluindo Saragoça. Huesca e Teruel); as forças leais à república mantém as Astúrias
e Vascongadas. a Catalunha. Nova Castela. países valenciano e murciano, e parte de
Aragão e da Andaluzia (incluindo Málaga. Jaén e Almeria). Os nacionalistas controlavam ainda a maior parte das ilhas e o norte de África. e possuíam enclaves em Oviedo
e Toledo.
A maior parte dos comandos militares está com os generais rebeldes Franco, Mola e
Queipo de Llano. O exército decompõe-se e são as milícias político-militares que suportam o primeiro choque dos revoltosos. A maioria dos navios da esquadra fica com a
república, embora quase sem comandos. tal como a aviação.

Agosto

14. Queda de Badajoz e ligação dos exércitos nacionalistas do norte e do sul. vindo de
Marrocos.
Queda de Tolosa. Irun e S. Sebastian. isolando o país basco republicano da fronteira
francesa.
Declaração de não-intervenção pelas potências europeias.

Agosto-Setembro

Criação de estruturas de poder revolucionário em toda a zona republicana, especialmente
na Catalunha e Aragão. Expropriações e colectivizações de terras e de indústrias conduzidas pelos sindicatos da CNT e também alguns da UGT.
Realização de várias reuniões de estruturas da CNT e FAI que optam por uma atitude
de colaboração com as forças antifascistas.

Setembro 4. Largo Cabaliero é o novo chefe do governo, o qual integra pela primeira vez comunistas.
Inicio da batalha de Madrid que. embora cercada, resistirá, nomeadamente devido à
acção das brigadas internacionais. O conflito internacionaliza-se, com o apoio da Alemanha e Itália aos rebeldes e o da URSS e democracias ocidentais à república.
27. Entrada da CNT no Conselho da Generalidade (governo regional autónomo da
Catalunha). presidido por Luis Company. e tendo Josep Terradellos como primeiro conselheiro. com Juan Fabregas (economia). José Domenech (abastecimentos) e Garcia
Birlán (saúde pública e assuntos sociais), todos pela CNT.
1. O parlamento. em Valência, acorda ao país basco o estatuto de autonomia. com José
Outubro
Antonio Aguirre na presidência. Cessou então funções a Junta de Defesa da Biscaia onde
estava o cenetista Pablo Valle.
Constituído o Conselho de Aragào. só com libertários, sob a presidência de Joaquin Ascaso.
24. Decreto de legalização das colectivizações pelo governo da Catalunha.
Novembro

4. Entrada de 4 ministros anarquistas pela CNT. para o governo da república de Largo
Caballero: Juan Peiró (indústria). Juan Lopez (comércio). Garcia Oliver (justiça) e
Federica Montseny (saúde e assuntos sociais) - esta a primeira mulher a fazer parte
de um governo em Espanha.
7. O governo transfere-se para Valência, deixando Madrid entregue a uma Junta de
Defesa a que preside o general Miaja e que integram os anarquistas Amor Nutio (indústrias de guerra) e Mariano Garcia (informação), o primeiro representando a CNT e o
segundo a FIJL, e ainda Francisco Caminero (evacuação) do Partido Sindicalista.
9. No âmbito governamental constitui-se o Conselho Superior de Guerra. presidido por
Caballero e de que Garcia Oliver é um dos membros.
18. Horacio Prieto demite-se de secretário-geral da CNT. sendo substituído por Mariano
Rodriguez Vasquez. o qual permanecerá no cargo até ao fim da guerra. tal como aconteceu com o português Germinal de Sousa em relação ao cargo de secretário-geral da
FAI.
A Alemanha e a Itália reconhecem a Junta de Governo de Burgos. do general Franco.
19. Morte de Durruti. na frente de Madrid.

Dezembro

Militarização das milícias, integradas no Exército Popular da república. Inicio da influência sempre crescente dos conselheiros militares soviéticos na condução da guerra.
A frente estabiliza-se às portas de Madrid. com a chegada do Inverno e o equilíbrio das
posições.
17. Recomposição do governo da Catalunha. onde participam. pela CNT. Pedro Herrera
(saúde e assuntos sociais). Diego A. Santilián (economia). José Domenech (serviços
públicos) e Francisco Isgleas (defesa).
23. Decreto de legalização do Conselho de Astúrias e León. presidido pelo socialista
Belarmino Tomás e que integra os cenetistas Segundo Blanco (indústria). Maximiniano
Llamedo (assuntos sociais). Onofre G. Tirador (trabalho) e Ramón Alvarez (pesca).
pela FAI: Ramón F. Posada (saúde pública) pela FIJL: além de Benito Pabón (secretário-geral) do Partido Sindicalista.
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1937
Janeiro

Após legalização pelo governo central, o Conselho de Aragão. com sede em Caspe, passa
a integrar os cenetistas Joaqumn Ascaso, que preside. Miguel Chueca (vice-presidência
e trabalho), Evaristo Vifluales (informação e propaganda), Adolfo Baliano (ordem pública).
Adolfo Arnal (agricultura), Luis Montoliu (transportes e comunicações) e Servet Martinez (finanças, economia e abastecimentos), além de outros antifascistas.
Fevereiro 7. Queda de Málaga em poder das tropas nacionalistas. O Comité de Salvação Pública
que desde Julho ai exercia autoridade integrava 2 membros da CNT, 1 da FAI e 1 da
FIJL.
22. Decreto governamental de Peiró sobre as colectivizações e controlo das indústrias
necessárias à guerra.
Março
Batalha de Guadalajara, em que os republicanos repeliram a ofensiva dos nacionalistas
sobre Madrid.
31. Início daofensiva nacionalista na Biscaia.
Abril
26. Remodelação no governo da Catalunha, agora com os cenetistas Francisco Isgleas
(defesa). José Domenech (serviços públicos). Andrés Capdvila (economia) e Aurelio
Fernández (saúde e assuntos sociais).
Maio
2-7. Confrontações sangrentas em Barcelona e outros lugares da Catalunha entre forças
controladas pelos comunistas, por um lado, e anarquistas e militantes do POUM. por
outro. Assassinato de Camilo Berneri por agentes comunistas. Queda do governo de
Cabaliero.
18. Novo governo, chefiado por Juan Nagrin. socialista comunizante, sem participação
dos libertários.
30. Novo governo regional catalão, igualmente sem participação dos anarquistas.
Assassinato de Andrés Nin, líder do POUM. pelos agentes estalinistas que o haviam
Junho
sequestrado.
Criação de comissões auxiliares políticas (CAP) junto dos comités responsáveis da CNT.
aos diversos níveis.
16. Queda de Bilbau. capital da Biscaia. O governo de Aguirre foge para França.
Batalha de Brunete, na frente de Madrid, com grandes baixas e magro sucesso republicano.
Julho
4-7. Plenário da FÁ! em Valência. onde são profundamente alteradas as estruturas desta
organização.
11. Decreto do governo Negrin dissolvendo o Conselho de Aragão. Tropas controladas
Agosto
pelos comunistas prendem centenas de militantes libertários aragoneses, entre os quais o
próprio Joaquin Ascaso. e atacam as colectividades agrárias.
15. Criação do Serviço de Informações Militares (SIM), totalmente infiltrado pelos
comunistas.
24. Perante as pressões centralistas do governo Negrin, o Conselho das Ástúrias e León
proclama a sua completa soberania.
25. Tomada de Santander pelas tropas nacionalistas, cessando a acção do respectivo
Comité Interprovincial de Santander-Burgos-Palencia, autoridade republicana naquelas
províncias, onde participavam os delegados da CNT Timóteo C. Fernández (assuntos
sociais) e Vicente dei Solar (crédito público) e. da FAI. Teodoro Quijon (propaganda).
21. Queda de Gijón e, com ela, fim do enclave norte dos republicanos.
Outubro
Dezembro O governo Negrin instala-se em Barcelona.
8-17. Congresso extraordinário da AlT em Paris, sobretudo dedicado à situação espanhola.
15. Início duma ofensiva do exército republicano em Teruel.

1938
Janeiro 15-23. Plenário económico alargado da CNT em Valência, com mais de 800 delegados.

que reformulou profundamente os objectivos de acção da CNT.
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Fevereiro

Fim da batalha de Teruel, com derrota dos republicanos.
A Junta de Burgos proclama-se governo geral de Espanha com Franco como líder.
2.° Congresso da FIJL, cujo novo secretário-geral é Lorenzo I6igo.

Março

8. Inicio da ofensiva das tropas nacionalistas no baixo Aragão em direcção ao mar. para

cortar em duas a zona republicana.
18. Pacto de aliança entre a CNT e a UGT, com a criação de um comité de ligação per manente entre elas.
31. Entrada da UGT. da CNT. da FAI e outras organizações antifascistas para a Frente
Popular. No respectivo comité nacional participam Mariano R. Vasquez e 1-loracio
Prieto pela CNT e D. A. Santilián e Germinal de Sousa pela FAI.
Abril

6. Novo governo Negrin. desta vez sem Indalécio Prieto que até então assegura a pasta
da defesa. Segundo Blanco representa a CNT neste governo, como ministro da instrução
publica e da saúde.

Maio

Negrin propõe uma plataforma em «13 pontos» para pôr fim à guerra, sem resposta de
Franco.

Junho

24. Portugal e o Vaticano reconhecem oficialmente o governo nacionalista.

Julho

25. Inicio da batalha do Ebro, último esforço do exército republicano para aliviar a
pressão militar sofrida.

Agosto

A CNT entra no Conselho do Trabalho. organismo de cooperação nas relações laborais
(6 representantes da CNT. 6 da UGT, 12 do patronato e 7 do estado).

Outubro

Processo jurídico do POUM, acusado de alta traição. Os principais dirigentes são condenados a 15 anos de prisão e o partido é dissolvido.
16-30. Realiza-se em Barcelona uma importante reunião plenária do Movimento Liber tário Espanhol (MLE). integrando as estruturas da CNT. FAI e FIJL.

Novembro

7. Contra-ofensiva nacionalista vitoriosa no Ebro.

Dezembro

23. Início da ofensiva das tropas de Franco na Catalunha.

1939
Janeiro

26. Queda de Barcelona. O presidente Azafia, o governo Negrin e a maior parte dos
dirigentes do campo republicano passam a França. As Cortes reúnem-se pela última vez
em Figueras.

Fevereiro

10. Entrada dos últimos refugiados espanhóis em França pela fronteira da Catalunha.
Negrin volta à zona republicana do centro-sul.
27. A Inglaterra e a França reconhecem o governo de Franco.

Março

4. Constituição. em Madrid. do Conselho Nacional de Defesa presidido pelo coronel
Casado. contra Negrin e os comunistas. As tropas por estes controladas abandonam a
frente e tentam inverter a situação.
12. Cessação dos combates entre forças da república, com a derrota dos comunistas.
O principal apoio de Casado foi o corpo de exército do anarquista Cipriano Mera.
23. Casado tenta um armistício com Franco, mas a este só interessa a rendição sem
condições.
28. As tropas de Franco ocupam Madrid.
29. Ocupação de Jaén. Ciudad Real e Albacete.
30. Ocupação de Sagunto. Valência e Alicante.
31. Ocupação de Múrcia. Almeria e Cartagena. Os últimos navios com refugiados partem
das águas espanholas.

Abril

1. A guerra terminou. O exército de Franco controla inteiramente a Espanha.
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( ... ) No segundo dia da minha chegada a Barcelona apresentei-me ao Comité Peninsular da F.A.L.
órgão encarregado de facilitar alojamento aos delegados ao Congresso e de os «avalar». Ao terceiro dia de
me encontrar em Barcelona fui informado que o Comité Peninsular da F.A.I. havia usurpado os direitos e
as funções do Comité iniciador e organizador do Congresso Internacional Anarquista, cujo animador e cabeça
era o velho e prestigioso militante anarquista internacional Hem Day, o qual perante tão absurda e indigna
violência se desinteressou por completo de tudo relacionado com a organização do mesmo. Se tivesse sabido
isto a tempo nem as agrupações que representava teriam sacrificado as suas economias e o seu labor revolucionário com a minha deslocação a Espanha como delegado ao projectado Congresso, nem eu. - no caso
de o ter sabido depois da minha saída de Buenos Aires e no primeiro dia da minha chegada a Barcelona—
me teria apresentado como tal ao Peninsular e, depois de ver o que a La Batalha e ao Comité de Buenos Aires
da F.A.P.E. interessava, teria voltado imediatamente à Argentina.
Fui recebido no Comité Peninsular pelo que então fazia já as vezes de Secretário do mesmo, Germinal
de Sousa, em nome da que havia sido organicamente nomeada, Federica Montseny, o qual em troca das
minhas credenciais de delegado ao Congresso me fez passar outra em que me acreditava como tal e como
membro da F.A.L perante todos os camaradas e organismos do nosso movimento em Espanha, recomendando-lhes ao mesmo tempo que se me desse toda a classe de facilidades para melhor cumprimento da
missão a mim encomendada pelos camaradas de Buenos Aires.
Esta credencial foi feita pelo bem conhecido e muito estimado militante espanhol Manuel Perez por
indicação verbal de Germinal de Sousa. Este, a única coisa que fez foi assiná-la. Enquanto Manuel Perez
redigia a minha credencial aproveitei a oportunidade para perguntar a Germinal de Sousa pelos camaradas
portugueses residentes em Espanha (com os quais não havia ainda entrado em relações), pela direcção da
sede da F.A.P.E. e pedir informações sobre o nosso movimento em Portugal. Cumpria assim com um sentido desejo pessoal e ao mesmo tempo começava a dar satisfação às resoluções orgânicas dos camaradas
do Comité de Buenos Aires da F.A.P.E.. das quais eu havia sido incumbido. Podes imaginar com quanta
ansiedade eu esperava a resposta de Germinal de Sousa a estas minhas perguntas.
Durante a minha estadia na Argentina, sempre. sempre me preocupei com a situação do nosso movimento em Portugal e esforcei-me em divulgar, sem olhar a sacrifícios. as suas aspirações. as suas dores e
os seus protestos entre as organizações afins, reclamando das mesmas, do proletariado em geral e de todas
as consciências livres, uma solidariedade activa para com o sacrificado povo luso. Os sofrimentos dos nossos
camaradas em África. em Angra, no Tarrafal e nas prisões da metrólope. foram divulgados em comícios, em
assembleias de classe e através de manifestos editados pelo Grupo Anarquista Português «Acção Anarquista» e. depois. pelo Comité de Buenos Aires da F.A.P.E.. aderente à F.A.I. Alguns trabalhos editados
em Portugal pela C.G.T e pelos camaradas de Angra e do Tarrafal foram por nós reeditados na Argentina
e espalhados por todo o mundo.
Ainda Germinal não sonhava vir a ser «secretário» da F.A.I.; ainda muito antes do glorioso movimento de 19 de Julho do ano 36. quando a F.A.I. estava ainda a crescer com dificuldade e era combatida
por muitos camaradas tanto em Espanha como na Argentina, incluso por alguns dos que após o 19 de Julho
viveram à custa dos seus fundos orgânicos e dos seus triunfos—já eu proclamava publicariiente a necessidade da sua existência e desenvolvimento, e a apresentava como modelo da acção revolucionária colectiva
e organizada dos anarquistas.
Mas à ansiedade das minhas perguntas respondeu Germinal com seco orgulho e pedante desdém:
- que na actualidade era espanhol e não português (engraçado. não achas?), e que só tinha conhecimento
do movimento português e dos camaradas portugueses em Espanha através das relações orgânicas. Não fiz
nenhum comentário. Fixei Germinal nuns rápidos segundos e vi-o mais pequenino do que na realidade me
tinha parecido. O meu primeiro contacto com os membros «dirigentes» - como tu lhes chamas - da
F.A.I. não podia ser mais desagradável.

No dia seguinte vim a saber que Germinal não só não pertencia à F.A.P.E.. como se esforçava por
dificultar a sua acção e desenvolvimento em Espanha. através do cargo que desempenhava. Mais tarde pude
comprovar pessoalmente a insignificância espiritual deste português «renegado». e quanta maldade pode levar
a praticar os homens do nosso movimento. ao serem dominados pelo jacobinismo governamentalista.
A seguir perguntei a Germinal, ou melhor. manifestei o meu desejo de conseguir trabalho nalguma
indústria confederal de Barcelona.
Surpreendido. respondeu-me que. como delegado ao Congresso. tinha garantido alojamento e comida. Mas
como eu insistisse. dizendo-lhe que de maneira alguma queria viver em Espanha dependente da Organização.
perguntou-me em que profissão ou indústria preferia trabalhar. Retorqui-lhe que na construção civil. já que ao sair
de Buenos Aires para Espanha fazia parte da Comissão Administrativa da Sociedade de Resistência de los
Alhaflules y Anexos (Sindicato da Construção Civil). de Buenos Aires. aderente à F.O.R.A., e interessava-me
conhecer a sua orgânica e actividades nesse período histórico. Perguntou-me então qual era a minha categoria ou
especialidade na construção civil, a que respondi, não sem orgulho: «Servente!». Passou-me. em seguida. uma
carta-credencial para o Sindicato da Construção Civil, em nome do Peninsular, pedindo que me facilitassem
trabalho em Barcelona, de acordo com os meus desejos. No Sindicato também fizeram objecções ao que
consideravam da minha parte «un tonto capricho», mas cederam. Horas depois de me encontrar sindicado,
conversava na sede do Sindicato com o velho e prestigioso militante da construção, o camarada Flores. o qual. ao
dar-lhe eu a saber os meus objectivos em querer trabalhar na construção civil, me manifestou com entusiasmo o seu
acordo. dizendo-me. com um misto de desgosto e de censura para muitos. que a Revolução Espanhola do que
necessitava era quem viesse ajudá-la a vencer, e não a viver à custa dos seus sacrificios e triunfos.
E tinha razão o velho, prestigioso e abnegado camarada Flores.
A Revolução Social espanhola necessitava da presença dos revolucionários de todo o mundo para animar
as suas fileiras. para fortificar a base das suas conquistas e apressar o dia da vitória final, e não para desvir tuarem os seus objectivos, não para dificultarem a sua marcha. Quando Durruti dirigiu a sua mensagem aos
anarquistas de todo o mundo. pediu-lhes que fossem a Espanha dar a sua contribuição entusiasta para o
triunfo do Comunismo Libertário (essa mensagem-apelo foi publicada em todos os periódicos anarquistas
e anarco-sindicalistas existentes e nas publicaçõess da A.I.T.).
Se não estou em erro. foi em fins de 36 ou princípios de 37. que ele acentuava com palavras bem claras.
que o que se necessitava em Espanha. além de armas e munições, eram militantes experimentados na luta de
cada dia contra o capitalismo e o Estado, que estivessem dispostos. contra vento e mar. com o máximo do
idealismo, a defenderem e a fortificarem as conquistas revolucionárias, que eles, anarquistas e proletários
espanhóis. tinham forjado e iam forjando com o seu sangue nas frentes de batalha. O saudoso lutador. vilmente
assassinado pelas costas em Madrid. pretendia com esse apelo contrarrestar a campanha internacional do
comunismo «russófilo» na formação de brigadas internacionais, compostas por falhados e mercenários de
todo o mundo, e ao mesmo tempo advertir os nossos, que para a Espanha deviam ir para lutar como revolucionários idealistas, e não para viver como sanguessugas da Revolução.
Pela minha posição ideológica. pessoalmente falando, no meio dos movimentos operário/revolucionário
e anarquista específico da Argentina, e pela posição nos mesmos daqueles camaradas que eu colectivamente
representava em Espanha: pelo meu espírito e carácter iconoclastas. ansioso de conhecer a veidadeira
realidade espanhola. as directrizes ideológicas e os objectivos económico-sociais da contra-ofensiva do
operariado espanhol aos intentos regressivos do fascismo e capitalismo internacionais - considerei que o
melhor que tinha a fazer era misturar-me com a força-base da Revolução: os trabalhadores. Além disso.
eu tinha vindo a Espanha com uma missão bem definida: verificar directa e pessoalmente a marcha da revolução espanhola. e. se possível fosse. aprender com os seus acertos e com os seus defeitos; conhecer as dificuldades e possibilidades de triunfo— e não, jamais!. para gozar parasitariamente dos seus triunfos ou
pôr-me incondicionalmente ao serviço dos seus corpos directivos e dos seus dirigentes, como fizeram muitos
9utros, que foram importados pelos Comités superiores da C.N.T.-F.A.I e do Partido Comunista Espanhol.
Sindiquei-me. pois. no Sindicato único da Construção Civil de Barcelona. começando a trabalhar numa
onstrução da Praça do Bonsucesso. com pá e picareta. Alguns dias depois. os meus companheiros de trabalho elegeram-me por unanimidade seu delegado junto do Sindicato. Além do «carnet» sindical, dispunha
também do de Delegado de Obra.
No entanto não me considerava ainda suficientemente autorizado a «meter o nariz» em toda a parte.
apesar de ser desde longa data membro activo da F.A.L. através da F.A.P.E., e das minhas credenciais de
delegado ao Congresso Anarcuista de Barcelona - e. também. dos muitos bons amigos que a Agrupação
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«La Batalia» de Buenos Aires tinha em Barcelona. ocupando cargos de responsabilidade na organização

sindical, nos grupos da F.A.I. e nas Juventudes Libertárias. Entrei a fazer parte da Local de Grupos da F.A.I.
de Barcelona, através do Grupo «Neno Vasco». Era, pois, membro activo do movimento operário e anar quista de Espanha, e como delegado do Grupo. como simples filiado da F.A.I. ou da C.N.T.. e como delegado
internacional, pude assistir ao Plenos e a assembleias públicas e orgãnicas, o que me permitiu fazer uma
ideia precisa de como marchava a Revolução e a Guerra; de conhecer as diferentes posições. que nas mesmas
ocupavam os partidos burgueses e obreiristas ressuscitados, e as organizações do nosso movimento; as simpatias ou antipatias de que eram objecto os órgãos superiores e os dirigentes das nossas organizações; os
militantes mais destacados das mesmas; os seus acertos e negações; de como conseguiam manter-se à frente
4a organização, apesar do desgosto e desaprovação das maiorias; o critério que sustentavam sobre a actualidade e... sobre o futuro, uma vez aniquiladas as hostes de Franco...
Com as 90 pesetas semanais, que ganhava com a pá e a picareta. suando por todos os poros. no entanto
satisfeito e alegre moralmente, com mais 700, que me enviou «La Batalia» de Buenos Aires. com mais 150
que a F.A.P.E., a título de empréstimo me facilitou, e que liquidei, e como outras 100. que um camarada
português (actualmente em Lisboa) me emprestou. idem. (durante o tempo que estive hospitalizado, pelo
acidente que sofri no trabalho, e convalescença até à minha saída para França. o Sindicato pagou-me integralmente o meu ordenado), comprei' revistas e jornais, frequentei lugares de cavaco e de prazer de baixa e
elevada categoria: tabernas, cafés, restaurantes e incluso prostíbulos, que continuavam existindo para vergonha da Revolução, quase sempre só. mas muitas vezes acompanhado por dedicados camaradas espanhóis
e de outras nacionalidades, que se empenhavam em mostrar-me o bom e o belo criado pelos anarquistas, e
que seria a glória e a defesa da Revolução Social, como escolas, ateneus. cooperativas, etc., e também a
parte feia e execrável, como reminiscência dum passado de injustiças, que se esforçava por reviver, e que
infelizmente era consentido e até defendido pelos novos messias da Revolução, empoleirados nos altos postos
de Poder do Estado ressuscitado.
Visitei algumas cidades e vilas da Catalunha. estive em Valência e Madrid.... mas sempre com os olhos
bem abertos e os tímpanos bem apurados; sempre a perguntar e a documentar-me; sempre a ver e a escutar;
preferindo sempre as veias e os nervos dos acontecimentos. Auscultando o que pensavam, e até onde pretendiam ir os que estavam dirigindo a Revolução e a Guerra, canalizando-as a seu gosto e capricho, ingratos
e desdenhosos para com o Povo, para com os militantes da rua, das assembleias. dos Plenos. das fábricas
e das oficinas, dos campos e das minas, do mar e das frentes de batalha. das Cooperativas e das Colectividades, de quem havia muito estavam separados. O que pensavam e aonde queriam chegar os chefes gover namentais da Revolução e da Guerra era já do conhecimento do mais insignificante cidadão ou do mais
modesto soldado. pois esses senhores haviam perdido o pudor de o ocultarem e com descarada desfaçatez se
manifestavam e se conduziam.
Pensando e procedendo assim, consegui formar uma ideia geral da situação, vendo o bastante e ficando
a conhecer o suficiente. Não tudo. é verdade, mas o necessário para poder afirmar convictamente, que a
Revolução Social Emancipadora tinha sido estrangulada. ao ensaiar os primeiros passos. e que, quando quis
ressuscitar. erguendo-se com dignidade da sepultura. em 3 de Maio de 1937. aonde a foi injuriar com a sua
peçonha. insegura do seu triunfo, a contra-revolução comunista, foi novamente ludibriada e massacrada com
impúdica brutalidade. A guerra estava, pois. perdida. uma vez estrangulada a Revolução.
Este foi o meu «contacto» com os mentores dirigentes da F.A.I e da C.N.T., assim que pisei terra ibérica.
Ainda hoje estou convencido de ter sido o mais acertado e saudável. ( ... ).
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Na Frente das Asturias,
Sua Evacuação
Na manhã de 20 de Outubro (de 1937). bem cedo, Jacobo Cifuentes vai a minha casa visivelmente preocupado
e diz-me que os do departamento da marinha conselharia já haviam fugido - entre outros. Dávila. Pico. Eloy
González, etc... Que fazer perante esta situação? Tentei acalmá-lo e fazer-lhe ver que tínhamos de fazer um plano
para conseguir o máximo de embarcações aptas para a evacuação, já que. segundo ele, na casa onde estava o
departamento da marinha do governo de Astúrias não havia ninguém com quem falar e era preciso não perder
tempo.
É certo que dias antes havíamos começado actos de sabotagem e mudança de motoras para Avilés, sendo a
recepção que nos fizeram em Cudiliero bastante hostil, tal como nos portos de S. Esteban de Pravia, Las Arenas.
etc.. e que os companheiros de Avilés já haviam previsto. Tivemos assim que concentrar todas as possibilidades
neste último porto e em Gijón. ficando os restantes entregues à sua sorte.
Em Musel a aviação havia afundado, destruído ou danificado seriamente alguns barcos, entre os quais o
petroleiro inglês Srambridge que se incendiou. Com este contávamos para a expatriação de umas centenas de
refugiados, tal como com o Luís Caso de los Cobos. barco-prisão, que afinal, por incrível que pareça, não tinha
tripulação, a qual teria fugido após a saída dos presos.
No porto de Gijón estavam concentradas bastantes embarcações, de variado porte e calado, o que permitiria a evacuação de bastante gente. Tínhamos porém que superar a dificuldade de a maioria dos barcos só
poderem sair nas horas da maré, a qual iria ocorrer às primeiras horas do dia 21. Tal era o caso do El Soton
e de outro barco de bom porte atracado ao molhe junto à Casa Paquet.
Ambos estes navios, seriamente metralhados pela aviação, poderiam fazer-se ao mar após indispensáveis mas rápidas reparações. Os Talleres Juliana encarregam-se delas; recordo-me que para El Soton foi
José Maria Alvarez, companheiro que em tempos havia sido presidente da secção de oficinas do sindicato
metalúrgico CNT. Não sei quem foi para o outro barco, mas recebeu um grande contingente de feridos que estavam na Casa Paquet, transformada em hospital militar, e asseguraram-me chegar a França.
As viagens entre Musel e Gijón tornam-se esgotantes e, ao cair da noite, começa a verificar-se um
grande movimento de gente que corre, corre para o porto: são os milicianos que vão chegando das frentes,
aos quais se junta população civil, responsáveis e simples cidadãos. O pânico apodera-se das pessoas e
voltam as tristes recordações de Outubro de 34, precisamente três anos antes. Os voluntários que guardam
a estrada Gijón-Musel e os molhes ficam impotentes e a estrada é cortada em Roces.
Na minha última viagem a Musel, «Telo», o condutor do nosso carro, foge. enquanto Jacobo e eu estávamos a bordo do Nossa Se,ora del Carmen a seguir os preparativos. O capitão Jacobo, depois de ouvidos
alguns tripulantes do barco, conclui que não há ali (vierri governe e assume o comando de forma quase militar
Infelizmente, em breve nos encontraríamos de novo.
Naquele mar humano, quantos se terão afogado com a precipitação de arranjar um lugar em qualquer
barco quando estes já desatracavam?! Choros, vitupérios, tiros - que sei eu! Literatura? Não e não. Este
é apenas um pálido relato do acontecido.
Eu também estava apavorado, com medo e sozinho, perdido no meio daquela multidão enlouquecida
pelo pânico. Entretanto sou reconhecido por «Alfredon», condutor profissional dos camiões de pescado
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Gijón-Madrid. irmão de um colega meu em Ojeda. ambos filhos de Júlio ei Caminero. Quer por força embarcar,
mas as possibilidades são poucas. Peço-lhe, com promessa de embarque, que me leve aos Talieres Juliana
e. depois. ao El Soton.
Com a estrada cortada em Roces. só passava um carro de cada vez no sentido de Gijón. O mesmo
acontecia para Musel e assim perdemos imenso tempo para chegar aos Tailers Juliana. o que teve consequências que já veremos.
José Alvarez está orientando as reparações do El Soton e com ele combino o mais importante que deve
ser comunicado ao capitão do barco. Encontro então, como por milagre, o primeiro-maquinista Calzada, do
navio-prisão. Luis Caso de los Cobos, que estava esperando a reparação de umas peças. A noite caíra e foi
por mim que ele soube o que se havia passado no seu barco, que os outros oficiais haviam já partido. Pedi-lhe
então que viesse ao El Soton. onde faltava um chefe de máquinas.
Para não alongar este relato. apenas direi que, para chegarmos ao Molhe do Fomento não bastou a
nossa qualidade de comissário nem o cartão de identidade de Calzada; somente prevaleceu a imposição
feita por Alfredo. quiçá o seu último acto de força. Foi dos primeiros a ser tirado do campo de concentração
de Muros e condenado ao garrote vil.
Perante esta situação. já não tive mais possibilidades de sair de bordo, mantendo-me, ora ajudando o
embarque. que começava a ser seleccionado. ora acompanhando os trabalhos de reparação. Com isto,
saímos do porto às duas da madrugada de 21 de Outubro. Como apontamento, direi que, ao deixar Gijón,
fizeram-nos vários disparos a partir da Ponta de Liquerica. Seriam desesperados? A «quinta coluna»?
EI Soton navega às ordens do capitão D. Vicente. nacionalista basco. íntegro, que nos fala do seu plano:
navegar junto a terra até ao Cabo Pefias. para então se meter por águas internacionais com destino a França.
Quando me preparava para deixar a ponte e ir saber notícias, após pouco mais de uma hora de navegação. somos descobertos por canhoneiras. Estávamos encurralados e perdidos.
Nesta situação. D. Vicente mostra então a sua grande estatura de comandante. Incitado pelo seu primeiro-piloto, também ele basco. para que dissesse haver sido forçado a sair por mim e outros, atirando para nós
toda a responsabilidade, responde ao miserável que a bordo só havia um capitão - ele.
Os marinheiros de uma das canhoneiras vêm à fala, dizendo-nos para acendermos as luzes e seguirmos
nas suas águas a caminho de El Ferro].
A bordo. tudo se agita. deita-se ao mar aquilo que pode comprometer, ou nem isso... Até montões de
notas «Belarminos». além de armas. etc.
No meio de toda esta confusão. Higino Carrocera Vidal e outros companheiros vêm falar comigo sugerindo-me
a fuga num bote salva-vidas. Mas as ilusões desfizeram-se quando verificaram que o primeiro-piloto, desconfiado. não largava o convés, precisamente junto aos salva-vidas. Enquanto outras hipóteses eram febrilmente procuradas. chegou a manhã. diminuindo ainda mais as possibilidades de tentar algo. e acabámos poentrar na ria de EI Ferrol.
Já naquele porto. os militares mandaram os homens descer para os porões. ficando na coberta
mulheres. crianças e algum ferido, até chegarmos a La Corufa, donde estes foram devolvidos para Gijó
Durante 22 dias El Soton ficou sendo um barco-prisão fortemente guardado, a bordo por militares, er
terra por falangistas. Dão-nos como alimento diário um pão e uma lata de sardinhas. Esta distribuição
feita pela manhã. para todo o dia. sendo na mesma altura somente que cada um pode satisfazer as suas
necessidades. Este sistema provoca distúrbios que são severamente reprimidos, mas o mais triste é que as
rixas são provocadas por certos presos que a tudo se prestam para sobreviver.
Por estes motivos, mais o estado psicológico dos presos, comprimidos num pequeno espaço em número
de 200 a 250. as altercações são frequentes. Como medida de força, proíbem a subida à coberta, o que é
uma medida insuportável. Baixam então caldeiros com água para beber, outros para as necessidades, mal
se distinguindo uns dos outros. Para os nossos carrascos é tudo igual.
As condições de vida e de alimentação provocam enfermidades gastro-intestinais. surgem os piolhos, há
baixas ao hospital. Creio que terão sido os médicos que. ao tomar conhecimento do que se está passando,
dão o alarme. Levantam então as medidas restritivas e podemos voltar à coberta. Passados 22 dias desta
infindável «viagem», enviam-nos para Muros.
Vamos estrear um campo de concentração. o segundo exístentee nesta ria, um pouco afastado da povoação. Mas. que campo é este? Trata-se de uma velha fábrica de conservas sem quaisqud' condições de habitabilidade. Vê-se que é um campo de prisioneiros improvisado para impedir que morrêssemos todos nos
porões de El Soton.
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Este campo dava para a praia, mas os carcereiros e o sistema eram iguais aos Lã Coruia. Todavia,
notava-se mais vigilância no exterior, pelos falangistas, que no interior, pelos militares. Assim, começamo-nos a organizar, entre companheiros mais próximos: Jacobo Cífuentes. Higino Carrocera Vidal, José Pardo e
outros cujos nomes não recordo. Protegemo-nos dos carcereiros, dos piolhos e das doenças e, de acordo
com os planos de Carrocera, começamos a estudar a situação geográfica do local.
o comando militar era exercido por um capitão de cavalaria reformado - bom homem, como já teremos ocasião de comprová-lo - coadjuvado por um alferes que se fazia de mau, pois temia ver descoberta
a sua passada posição política de radical socialista. Perante este comando indulgente, Carrocera logo se
propôs estudar e pôr em prática um plano de fuga. Assim, sempre que havia saídas do campo para buscar
alimentos ou trabalhar na estrada que ligaria o campo à via Muros-Santiago, ele era sempre voluntário,
inspeccionando, perguntando. observando. Chegámos, no entanto, à conclusão de que a coisa era impossível
sem apoios de fora. Porquê? Simplesmente porque os falangistas estavam sempre presentes no exterior, a
sua vigilância era grande e tudo indicava que estariam ao corrente dos planos de alguns presos.
As dificuldades com a falta de alimentos levaram o comandante a certas decisões que o comprometiam.
A requisição de gado para abate. batatas e outros géneros. e as suas mostras de amizade para com a população
prisional. permitindo a entrada a pessoas estranhas aos serviços, mas não aos falangistas. tiveram o seu
epílogo com a detenção daquele bom homem.
Dias antes. um outro facto havia-o desgostado bastante, o que veio fazer alterar toda a vida no campo
e os planos de fuga foram por água abaixo.
Uma comissão composta por militares, alguns civis, incluindo mulheres, e um ou dois sacerdotes, fez
uma visita de inspecção ao campo, mandando-nos formar, olhando-nos como se fôssemos animais e mandando adiantar dois passos aqueles de quem suspeitavam. Procediam então a um interrogatório sumário:
nome, Iccalidade de actuação, etc., anotando e conferindo com papéis que traziam. No final, fizeram uma
chamada geral confrontando os cadernos de registo do campo com as listas que traziam.
Depois disto, o campo entrou num período de apertada vigilância. Um dos primeiros a ser levado foi
Carrocera, de quem nada mais soubemos. Outros foram transferidos para campos diferentes.
O novo comandante é um carrasco para todos, um tirano como jamais houvéramos visto até ali para os
recém-chegados: o seu chicote está sempre em riste para castigar por tudo e por nada. Se tivesse exercido
aquele posto na guerra mundial, teria concerteza estado à frente de um dos campos de extermínio nazis. Era
um precursor...
Por altura do Natal, um grupo numeroso de prisioneiros é transferido para Cerillero, passando pelas
prisões de Santiago de Compostela e do Mosteiro de S. Marcos en León, como numa via crucis. Esta viagem
teve a sua história, principalmente para os que, como eu, estavam enfermos: um médico que nos atendeu
na enfermaria da prisão de Santiago, quando tomou conhecimento de que nos levavam para as Astúrias,
deixou escapar lágrimas dos seus olhos. Era, na verdade, um dos antifascistas da Galiza que, de momento,
havia escapado ao terror de morte que campeava por ali.
É dificil descrever a atmosfera da improvisada prisão de Ceriliero. Havia de tudo: os que passavam,
digamos assim, bem: os já habituados ao ambiente; e o numeroso grupo daqueles que tinham o corpo destroçado por pauladas e outras torturas e que com dificuldade se afastavam dos catres. Sim, em Ceriliero a nave
central tinha catres... um luxo para os recém-chegados, a que não tivemos acesso.
Muitos companheiros que haviam tido a sorte - sim, a sorte - de terem sido levados para ali logo
após as suas detenções. estavam aguardando o seu destino, o seu futuro. Alguns relataram factos horríveis.
uns presenciados. outros ouvidos contar, outros ainda por escritos recebidos de fora, clandestinamente. Houve de
tudo. Indescritível. E a minha mulher confirmou em parte tais coisas.
Dos professores pertencentes à A.T.E.A. (Associação dos Trabalhadores do Ensino de Astúrias), nem
um se salvou. Dos maçónicos, quase o mesmo. Dos militares de carreira, todos. Isto segundo me chega aos
ouvidos quando falo com companheiros, pois não fomos muitos os que tivemos a sorte de salvar a vida.
Por ironia do destino, sou condenado no dia 31 de Janeiro de 1938 - data muito celebrada em Por tugal e especialmente na minha terra, o Porto, em que se comemora o primeiro levantamento contra a tirania
para implantar a república - é nessa data, pois, que, condenado à pena máxima, me levam para a cela 4,
piso térreo, da prisão do Coto e nessa situação me mantêm seis meses.
Durante todo este tempo, e só desta cela 4, nos levaram, para fuzilar:
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Jacobo Cifuentes. capitão da marinha mercante;
- Florentino, secretário de um sindicato. Chapeleiro. Foi muito corajoso- Três professores da A.T.E.A., um dos quais havia sido inspector escolar:
- Dr. Saracho, médico fugido de Oviedo. que deu lugar a um drama lancinante quando o chamaram para
fuzilar:
- Um agricultor. de uma pequena aldeia das Astúrias. Trouxeram- o para a cela em braços. Foi
horrível o contado por este homem;
- Dois jornalistas, Rufino e Alfredo, muito conhecidos pelo seus trabalho no Ateneu Operário;
- Manuel Meana: artista e encenador no Teatro Dindurra;
- Carrocera, comissário político com o posto de capitão, socialista, primo-irmào de Higino;
- Um sargento legionário de origem portuguesa, evadido de Oviedo;
- O inspector de correios de Valladolid que. estando de férias em Gijón, se oferecera para prestar
serviço nesta cidade;
- Campanal. com «escritório» montado na cela ao lado da nossa e onde estava sozinho. Diziam que
Campanal, tal como Juan António Cabezas, havia falado e escrito para salvar-se. Todavia, Campanal
sofreu o garrote vil, com sofrimento de 15 minutos. Nesse dia houve festa no pátio, junto à nossa
cela, e foram muitos, e muitas, os convidados de fora. Não obstante o que se dizia de Campanal.
naquele dia sentimos muito a sua morte e revoltámo-nos contra a vilania.
-

Durante todo este tempo. foram concedidos três indultos:
- Honesto Suarez. médico de Gijón;
- Goyco Aguirre. professor de desenho e escultura, artista gráfico de Avance que tinha apontamentos
satíricos que o seu lápis deixou para a história, sobretudo um de Franco com patas de cerdo, outro
sobre as brigadas de choque e um intitulado No Marcharemos que retratava a debandada;
—O terceiro. eu ...
Tradução de João Freire.
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Diego Abad de Santilián

Enquanto dura a Guerra
As nossas ideias e os nossos homens
Somos duplamente ricos, de uma riqueza que não tem equivalência em Espanha: pelas nossas ideias e pelos
nossos homens. Umas não podem dissociar-se dos outros. Os nossos homens são fruto das nossas ideias e da
generosidade. do sacrificio. do espírito solidário que sempre cultivámos como moral de luta e convivência social.
Atraímos. sem dúvida alguma. a parte mais sã. mais desperta e mais apta da Espanha que trabalha. E se em
certos ambientes. em que as ambições e comodidades particulares predominam sobre os interesses gerais. não
tivemos o eco que outros partidos e organizações tiveram, nem por isso deixamos de afirmar que debaixo da nossa
gloriosa bandeira se agruparam. lutaram e têm vivido gerações inteiras da parte mais abnegada. nobre e combativa
da Espanha moderna.
Estamos orgulhosos dessas falanges de homens e mulheres. uns mais ou menos conhecidos, outros anónimos.
mas todos dignos. Não queremos menosprezar ninguém. subvalorizar a categoria de nenhum sector; mas o
movimento libertário espanhol não tem equivalente em nenhuma outra força organizada. Foi o ariete mais
consistente e consequente do progresso político e social e a única força de oposição indomável contra todo o
conservadorismo e contra toda a tirania. Em qualquer outro sector encontrareis vacilações. soluções de
continuidade. abrandanentos. O nosso movimento tem permanecido no seu posto há quase três quartos de século.
na mesma posição, com a mesma bandeira ao alto. em defesa das aspirações e dos interesses dos deserdados.
Deve-se essa tenacidade histórica tanto à qualidade dos homens. como à força moral das ideias. Mas não se
pode esquecer. como explicação para a nossa resistência. a estrutura interna das nossas organizações, a formação
de personalidades conscientes um pouco por todo o lado, a repugnância nata por todo o gregarismo irresponsável.
Cada um dos nossos homens tinha o direito e o dever de opinar e de contribuir com os seus juízos e com a sua
experiência para as decisões de conjunto. Nunca tivemos chefes com atribuições para pensar e actuar por conta
própria em nome dos demais.
Todos temos velado pela causa comum e todos lhe temos dado o nosso apoio. Nunca criámos categorias.
erámos todos iguais. e igualmente sofríamos os ataques da reacção. A fraternidade revolucionária e libertária
selava-se ameúde em cárceres e presídios. Não reconhecíamos privilégios. dom a ética que afirmava os mesmos
direitos e os mesmos deveres para todos. mantivemos a pureza das nossas ideias e a pureza dos nossos homens.
invulneráveis a qualquer tipo de suborno. Chamavam-nos sectários aqueles que giravam como cataventos ao saber
do momento. No nosso foro íntimo. dávamo-nos conta que de sectários não tínhamos nada e que a fidelidade à
nossa linha de conduta revolucionária era fruto do estudo permanente e do exame continuo da realidade
circundante.
A palavra «companheiro» significava, para nós. muito mais do que a palavra «irmão». A solidariedade, a
compreensão. o apoio mútuo, a unidade de pensamento e de acção criaram. através dos anos, o clima fraterno e de
luta, o ambiente moral. a camaradagem. a confiança donde saíram os combatentes de Julho que assombraram o
mundo pela sua bravura e pelo seu sentido de humanidade.
Pode improvisar-se um adepto. um filiado num partido. mas um «companheiro». um homem dos nossos. supõe
uma larga preparação de anos e anos. Não acreditamos nas conversões repentinas, como não acreditamos nos
sábios improvisados. Podem as nossas acções e as nossas posições suscitar maiores ou menores simpatias. mas um
simpatizante não é, ainda, um companheiro. Este surge com o tempo, com o estudo das nossas ideias, com o
conhecimento das nossas lutas. com a integração moral na nossa linha revolucionária. Não é um processo
cinematográfico. Supõe algo mais do que a posse dum cartão de filiação.
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Estamos habituados a tratar de igual para igual todos os companheiros. E temos dito que são mais do que

irmãos. Alegram-nos as suas alegrias, perturbam-nos as suas dores. E quando perdemos um deles. ó como se
perdessemos uma parte de nós mesmos. Porque o companheirismo fez de todos nós um conjunto solidário, cuja
dissociação significaria a morte. E a dissociação é possível de muitas maneiras. sendo uma delas a que estabelece
categorias e privilégios. Com privilégios e categorias não pode haver um conjunto sólido e fraterno. O
companheirismo pressupõe igualdade. nos direitos e nos deveres.
Chegou o 19 de Julho. Apresentava-se em perspectiva umajornada de sacrificios supremos. Podia-se ter mais
ou menos fé no triunfo. mas havia a obrigação moral de que cada um trouxesse o seu grão de areia. E os
companheiros estiveram todos nos seus postos. Somos avaros da vida dos próprios camaradas. mas quando é
preciso jogar essa vida. joga-se. Como no 19 de Julho! Surgiu. por acaso. alguma voz que pusesse objecções a esse
sacrificio?
Vem a guerra logo a seguir. Fomos os primeiros a ocupar o posto correspondente no campo de batalha. Houve
alguém que vacilasse em dar o seu sangue e a sua vida pela causa do povo espanhol? Estávamos na nossa linha e
nela tínhamos de triunfar, para o bem-estar e a liberdade de todos. ou então morrer.
Saímos à rua no 19 de Julho e. logo depois. para a guerra pela emancipação económica. pela liberdade. política
e pela igualdade social do povo espanhol. Mudaram em breve os objectivos da guerra e lutamos agora pelos treze
pontos enunciados pelo Governo. Continuamos a sacrificar a nossa massa de militantes, de companheiros. de
amigos. Muito bem. Mas algumas considerações serão necessárias.
Diferentemente de outros partidos e organizações que se compõem de um estado-maior de dirigentes e de uma
massa de filiados mais ou menos numerosa, nós pomos em jogo toda a nossa riqueza. Quer dizer. pomos toda a
carne no grelhador. Primeiro, porque os nossos companheiros não se improvisam e têm todos uma formação de
longos anos de luta e educação revolucionária: segundo. porque cada um deles vale tanto como qualquer outro e e
tão indispensável como qualquer outro. para o futuro das nossas ideias e do nosso movimento.
Damos o contingente maior de combatentes. Sacrificamos tudo. O menos que se pode exigir nessas condições.
é o mínimo de garantia de que a vida dos nossos há-de servir para alguma coisa.
Para outros partidos e organizações, o essencial são os seus chamados quadros de chefia; para nós. esses
quadrds são o que há de menos essencial. Têm sido, apenas. simples órgãos de interligação. O essencial. para nós: é
a própria massa dos militantes e companheiros que vão à frente. lutam e morrem.
Depois da guerra, os partidos e organizações que têm outra estrutura. outras finalidade, engrossaram
facilmente as suas fileiras com as massas inquietas pelo futuro. Mas nós. que sabemos que um companheiro não se
cria por artes de berliques e berloques e que requer anos e anos de formação, tendo sacrificado as melhores gerações
numa guerra sem garantias sólidas para o povo espanhol. encontramo-nos empobrecidos e sem a possibilidade de
izer do nosso movimento, durante os nãos penosos que nos aguardam, o instrumento de força e de consistência
que era, ao serviço da liberdade e da justiça.
Contudo. não só temos de estar orgulhosos pela qualidade dos nossos homens. como temos de nos preocupar
com os resultados do seu contínuo sacrificio. primeiro nas jornadas revolucionárias e depois na guerra. Estamos
também orgulhosos das nossas ideias que têm sido denegridas e combatidas por toda a espécie de adversários. mas
que nunca foram atingidas com um argumento de peso, suceptível de debilitar a sua solidez. Expressavam as nossas
ideias. a mais perfeita doutrina de libertação económica, social e espiritual. As experiências feitas não nos oferecem
motivos para cerceá-las. É pelo caminho que apontamos que podem obter-se e consolidar-se os objectivos
populares que eclodiram no terreno a partir dos acontecimentos de 19 de Julho de 1936. E esse caminho exclui
toda a ditadura, todo o totalitarismo e deixa à vontade popular, uma liberdade sem entraves, para manifestar-se na
sua soberania. A vontade popular é a nossa lei suprema, quando acerta, como quando erra. Mas. para que seja
efectivamente assim, tem que ser livre, desenvolver-se livremente, manifestar-se em liberdade.
Insistimos, talvez excessivamente, no mesmo assunto. Porém. quando temos a impressão de qüe os órgãos
representativos do nosso movimento, que não tinham sido até aqui outra coisa senão órgãos de interrelação. não se
inspiram sempre. nem suficientemente nas ideias que constituem a nossa personalidade política, social.
revolucionária, e quando julgamos perceber. através de mil sintomas diários, que não se administra devidamente o
sacnficio dos nossos companheiros. sentimo-nos com o direito de recordar aos que. eventualmente. o tenham
esquecido. quem somos e o que queremos. E fazêmo-lo com o duplo interesse de servir os fins do próprio
movimento e de favorecer a continuação da guerra com perspectivas de vitória.
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Os que ganham e os que perdem posições
Quando o clamor do descontentamento se torna demasiado intenso e nos acontece responder que não há razão
para nos preocupar-nos com o futuro. que estamos a ganhar posições, referem-nos um par de novos comissários.
alguns funcionários ou delegados em dependências governativas. etc. . Quantos funcionários públicos tínhamos
antes de 1936. quantos agentes de policia, quantos capitães e comandantes e tenentes-coronéis. e quantos temos
hoje? Evidentemente que há um progresso. E é com essa argumentação. que nem sequer é demagógica. que se tenta
responder às nossas objecções.
Só o facto de que tais argumentos possam ser possíveis nos nossos lábios. implica uma rotunda negação ou
esquecimento da nossa personalidade. Nós não ganhamos posições para ter cem. quinhentos ou mil membros da
nossa organização espalhados pelas repartições do Estado. Não ganhamos posições. porque esses quinhentos ou
mil funcionários nosso não podem. de modo algum. influir na nossa orientação política e geral. e porque serão
sempre uma gota de água. face aos 120 mil membros da F.A.I. e aos 2 milhões de membroda C.N.T.. A nossa
força não nos é dada por esses funcionários, mas pela nossa condição de participantes activos nos locais de trabalho.
uma função económica e. neste momento. pela nossa condição de soldados da primeira linha. Há partidos
exclusivamente do Governo que vivem da colocação dos seus apoiantes nas repartições públicas. Fora do Governo
carecem de existência. desintegram-se. desmoronam-se. Para eles. ganhar posições é aumentar o número de
privilégios dos seus filiados. Podem medir a sua força. a sua influência, o seu vigor, pelo número de funcionários
públicos que conseguiram. Para nós. ainda que em vez de quinhentos ou mil funcionários, tivéssemos dez ou vinte
mil. a conquista de posições nunca se mediria por esse prisma, mas pelo número de conquistas populares efectivas.
Não esqueçamos que somos filhos do povo, que estamos ligados à sua sorte e que. separados dessa base. somos
como peixes fora de água. Regozijar-nos-emos um pouco pela vitalidade adquirida, mas não a alimentando no
ambiente que nos corresponde. acabaremos por sucumbir. sem os elementos indispensáveis.
O nosso movimento não é favorecido pela colocação dos seus homens nos ministérios e nas mil e uma
comissões governativas: quando muito, bem orientados os funcionários e com a devida consciência do seu papel.
poderíamos admitir que também não seria prejudicado: mas o que nau podemos deixar passar em silêncio. é que a
agregação de alguns funcionários com o cartão das nossas organizações à massa de funcionários governativos.
possa equivaler a ganhar posições. a progredir como organização, como movimento e como força que tem de
encontrar soluções, as melhores soluções, as mais desinteressadas.
E se a colocação de uns quantos homens nas repartições públicas significa que temos de retirar energias.
vontades, capacidades à nossa missão nos postos de trabalho. longe de ganhar posições com isso, longe de nos
beneficiar. perdemos. antes. posições e prejudicamo-nos. obstruindo as fontes da nossa vitalidade.
Para alguns partidos que se agarraram ao Estado como a um tábua de salvação, a sua queda política equivale à
sua derrota. Para nós. a perda desses cem. quinhentos ou mil funcionários não representa absolutamente nada.
porque o nosso centro de gravidade, a nossa razão de ser não nos é dada por esses postos públicos, mas pelos
milhões de operários. empregados e técnicos que pensam. trabalham e lutam por uma Espanha melhor.
Não. nós não ganhamos posições desta maneira. Para afirmar tal coisa. seria preciso avaliar a situação pela
única medida autêntica do progresso: a situação do povo. o grau de liberdade e de justiça que disfruta. as instituições
populares que garantem e asseguram essa justiça e essa liberdade. Se desse ponto de vista, fundamental para nós. há
posições ganhas. essas serão as únicas que nos importam. Mas não nos atreveríamos a dizer que. tendo em
consideração o povo. os trabalhadores e os camponeses. haja motivos para grandes satisfação.
Muitos funcionários parasitários tinha a Monarquia: veio a República agregar a clientela dos partidos
republicanos a esse parasitismo: os acontecimentos de Julho de 36 permitiram-nos ter também a nossa quota-parte
e aumentar o número dos que vivem à custa desses pressupostos. Pretende-se qualificar isso de conquista de
posições? Com metade da reverência, ter-nos-ia a Monarquia oferecido alguns milhares de postos de privilégio.
Para obter esse simples resultado. não fazia falta a República de 1931. nem a revolução de 1936.
Numa palavra: o bem-estar e a comodidade de uns quantos não pode tomar-se como medida da nossa
conquista de posições. A pêrda de toque de todo o avanço, de toda a verdadeira conquista. está na solução dos
problemas do povo. Tudo o mais é falsidade e hipocrisia.
Os partidos do governo passam, o povo fica
Não confundamos o transitório, o circunstancial, com o eterno. Nascem, aproveitam-se e morrem os partidos
políticos depois de um reinado mais ou menos breve. A sua multiplicidade e a sua passagem pelo poder
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demonstraram-nos até aqui que as diferenças de bandeira ou de programa se fundem numa única aspiração:
conquistar o poder quando estão na oposição, disfrutá-lo enquanto o detêm e sacar do trabalho alheio o máximo
proveito, para os detentores desse poder e para os seus amigos e parentes. Nos três quartos de século que temos de
existência colectiva como movimento organizado. temos visto passar uma fila interminável de partidos de governo.
Todos têm trabalhado, em linhas gerais, com os mesmos métodos e têm desaparecido de igual modo, sem
prestigio. nas suas pretensões despóticas, distanciados do povo cujo nome apregoaram. para conquistar os seus
favores. Ficámos nós de pé, porque temos feito parte integrante do povo e temos sintetizado as suas aspirações.
Passaram inúmeros partidos de governo, ficou o povo, com os seus problemas de sempre, e nós temos subsistido
porque não nos temos afastado desse povo, nem dos seus probelmas. Fá-lo-íamos agora por termos comprovado,
mais arrastados pelas circunstâncias do que pelo próprio impulso interior, como se está bem nos postos de comando
e de privilégio?
Não reconhecemos outra soberania senão a do povo, nem outra vontade suprema senão a sua. nem uma causa
superior àquela que as suas reivindicações básicas nos apresentam.
Que reivindicações são essas. quais os problemas questionados. mas não resolvidos, do povo espanhol?
Para a Espanha que trabalha. que produz e que pensa. não há qualquer vantagem na troca de timoneiros no
aparelho de estado. nem no aumento exorbitante da burocracia governativa. Os seus problemas são outros.
Os trabalhadores e os camponeses têm de ser donos dos instrumentos de trabalho e da terra que cultivam.
suprimindo as rendas. os interesses e os beneficios parasitários. A afirmação dos direitos do capitalismo que vive do
trabalho alheio. equivale a um roubo directo dos direitos e frutos do esforço dos produtores. Não queremos dizer em
que medida os trabalhadores que sustentaram a economia espanhola, quando o capitalismo faccioso abandonou a
sua gestão. vêem com desgosto como lhes arrancam. com o beneplácito das suas próprias organizações, as
conquistas feitas, e como lhes destróem os órgãos autênticos de produção. que improvisaram e elaboraram duma
forma admirável, com carinho, com desvelo, com entusiasmo. com fé.
Os privilégios políticos, económicos e sociais de toda a espécie, estão em flagrante contradição com os
interesses da Espanha trabalhadora. Não se podem harmonizar. como não se harmonizam ou fundem a água e o
fogo. Ora bem, a pessoa menos inteligente ou menos observadora vê. diariamente, como ressurgem. com mais
vigor e apetência do que anteriormente, os privilegiados de toda a natureza e. sobretudo. uma massa burocrática que
absorve os melhores recursos e que põe em perigo a guerra e o futuro do pais. apenas com o seu peso parasitário.
Do ponto de vista da liberdade social, ainda que deixando de lado as restricções impostas pela guerra e que o
povo espanhol suporta com uma resignação ímpar, tudo nos indica que estamos a retroceder para um período
apenas conhecido no passado e contra o qual nos levantámos no 19 de Julho. E retrocedemos sem causa alguma que
o justifique, prejudicando com isso a própria guerra a que damos tudo o que temos e podemos.
E como a tão cara liberdade se está transformando em ditadura, e como de toda a ditadura não resulta vítima
mais segura e eterna do que o povo que trabalha, conquanto se diga que se luta contra um inimigo fantasma, não se
vislumbra por nenhum lado a base sólida dajustiça. Se se afirmam os direitos do capitalismo privado, rompem-se as
melhores pontes para a justiça social. Onde não reina a justiça, não existe liberdade e falta também o pão. A
experiência histórica com o capitalismo não pode ser esquecida, nem sequer como holocausto da guerra que temos
colocado acima de tudo, excepto da verdade, da liberdade e da justiça.

A luta contra o fascismo
Há que combater o fascismo, livrar a humanidade desse flagelo, voltar ao caminho do progresso, mais ou
menos lento, mas do progresso. Não deveria ser essa posição exclusivamente nossa, deveria ser a de todos os que se
dizem liberais, elementos progressivos, porta-vozes de um avanço para formas sociais, económicas e morais mais
perfeitas. Poderíamos divergir nos métodos, mas todos juntos, cada qual com as forças e segundo as suas
possibilidades constituiríamos um bloco invencível diante das manifestações da reacção. do retrogradismo. Matar a
liberdade, impedir a livre expressão e manifestação da vontade do povo trabalhador, é cooperar com o triunfo do
fascismo. E pode-se trabalhar nesse sentido a partir do próprio campo fascista, como do antifascismo. Não é
preciso ser profeta para apresentar esta perspectiva.
Sabemos o que é o fascismo por tê-lo visto noutros países e, logo a seguir, na própria Espanha: sabemos como
destrói a cultura, como mata o pensamento, como aniquila a iniciativa livre dos homens, como pesa sobre o povo
sob a forma de novos impostos e tributos para sustentar os seus exércitos pretorianos, as suas milícias de assassinos
a soldo, a sua burocracia imensa; sabemos como conduz à degradação moral. à corrupção, à decadência física. à
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morte, todo o ser humano. O pensamento de todos é substituído pelo absolutismo de alguns oligarcas, a iniciativa
geral pela ditadura inapelável de uma camarilha omnipotente, a associação livre pela organização imposta e pela
disciplina de cadáver; o ouro de lei pelos ouropéis externos.
Costumamos dizer que o fascismo representa um regresso à Idade Média. Dizêmo-lo porque não temos uma
realidade histórica passada a que possamos compará-lo e a Idade Média da teocracia e do absolutismo tem algo da
essência fascista. Mas o fascismo moderno, pelo facto de dispôr de um controlo maior sobre os povos e sobre todas
as suas manifestações, é infinitamente mais fatal. Quer pôr em evidência até que ponto podem chegar a bestialidade
e a irracionalidade humanas.
Numa palavra, ainda que a Espanha tenha tido a Inquisição, ainda que tenha vivido de acordo com os
postulados'pré-fascistas dos séculos passados. conhecerá, com o fascismo, horrores mais refinados e desastres que
nunca viu na sua longa existência como nação ou como conjunto de nações. O que nos chega sobre a tragédia da
Espanha subjugada pelas tropas rebeldes. aliadas aos exércitos invasores, não pode fazer-nos estremecer menos.
não enquanto indivíduos, mas enquanto vanguarda dum mundo mais justo e mais humano.
Há que pôr tudo no prato da balança para evitar essa morte ignominiosa da Espanha: jogar absolutamente
:odas as cartas. para não repetir a horrível experiência da pobre Itália, da Alemanha. da Áustria, do Japão.
Ora bem: face ao fascismo não é solução o chamado antifascismo. A única solução eficaz e promissora é uma
transformação económica e social que o torne impossível, que seque as suas fontes perenes, que extirpe as suas
aízes do corpo maltratado da humanidade.
Há que opôr ao fascismo, doutrina do ódio. do absolutismo político e económico, da psicose nacionalista, a
tica do amor, da concórdia. da solidariedade nacional e internacional de todos os grupos humanos. Há que destruir
essas veleidades da imaginação solta das tiranias, com uma nova estrutura de convivência social. com uma nova
organização do trabalho, estrutura e organização obrigadas ao nível actual de desenvolvimento do sistema
capitalista que. nas mãos dos seus gestores. não pode já trazer mais do que um aumento de miséria, de ruína e de
desesperança.
O povo espanhol, com essa intuição insuperável que o distingue. opôs-se a partir de 19 de Julho de 1936. como
o único e verdadeiro baluarte contra o fascismo, com as suas criações económicas, políticas e militares
espontáneas. Atacar e destruir essas criações em nome do que quer que seja. significa o mesmo que passar com
armas e bagagens para o campo inimigo.
Em suma. não há mais do que um programa legitimamente antifascista: a transformação económica e social do
regime de propriedade privada e do monopolismo politico, a socialização da riqueza, a supressão do parasitismo,
a integração no processo de trabalho útil de todos quantos. pelo simples facto de viverem, têm de ser forçosamente
consumidores.
Com uma reorganização social justa. de modo a que o trabalho seja um direi,,, e um dever para todos. o
fascismo carecerá de base de apoio. de campo de acçào. de razão de ser. Sem essa reorganização o fascismo
triunfará directa ou indirectamente, por obra dos aliados da invasão. como por obra dos que. não compreendendo ou
não querendo compreender esta verdade, erguem a bandeira do antifascismo.
O fascismo é a morte da liberdade, e a liberdade não é um preconceito pequeno-burguês (Lenine). nem um
cadáver putrefacto (Mussolini). é a própria vida. Para defender essa liberdade, temos sacrificado centenas de
milhares de irmãos nossos. E sacrificaremos tudo. mas só pela liberdade, um tesouro que não se aprecia na sua
imensa significação. senão quando se perde.

Frente única com o povo
Como síntese de tudo quanto temos dito e como ponto final às nossas observações criticas, que só tendem a
incitar os nossos próprios companheiros a que voltem ao seu posto, a que ergam a sua bandeira, a que reafirmam os
nossos postulados. a que defendam. sobre todas as coisas. a ideia e a prática da liberdade, diremos que o nosso
caminho e a nossa cidadela inexpugnável devem ser o povo que sofre. que trabalha e que quer. Não há pedra de
toque mais segura quando nos extraviamos da estrada. A fusão com o povo, a frente única com o povo, até nos seus
erros eventuais, é o que sempre nos tem distinguido de todas as forças políticas e sociais. Os partidos passam. as
filosofias da moda passam. os governos passam. e o povo fica. com os seus problemas. as suas inquietações, as suas
aspirações. Ficando a seu lado. no seu ambiente. acompanhando as suas dores e as suas esperanças. ficamos no
lugar que nos compete.
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O nosso triunfo não pode ser um triunfo pessoal. de um bem-estar particular. de privilégios para uns quantos

eleitos; o nosso triunfo é o triunfo do progresso. da liberdade, da justiça para todos. E esse «para todos» quer dizer,
em especial, para o povo trabalhador, do qual temos de nos aproximar em vez de nos afastar.
As únicas posições que podemos ganhar são as que o povo inteiro possa ganhar: as outras prejudicam-nos
muito mais do que nos beneficiam. enquanto movimento libertador e enquanto ideia de emancipação social.
Não esqueçamos a nossa missão. Para ocupar o posto de mais um partido político não teria sido necessário
termos sofrido tanto. Não o faríamos melhor do que fazem já os outros partidos. sem a nossa cooperação. As
posições que conquistaríamos por essa via, cerrar-nos-iam o acesso à fonte viva de toda a verdade social. que é o
povo, o proletariado. o campesinato. Não se pode servir a dois amos ao mesmo tempo. Estamos cansados de o
repetir e de confirmar a sua veracidade. Com o povo ou contra o povo!

Tradução de Manuela Parreira da Silva.

44

Horácio M. Prieto

Alguma Polémica
o levantamento fascista. e como consequência a decomposição completa de todos os factores que constituíam
a forma e a própria vida do regime capitalista; a sequela de ruína económica e de subversão de todos os velhos
políticos e juridicos ; o desconcerto geral produzido pela guerra prolongada, sem termos tido ocasião de rectificar de
maneira satisfatória os modos de produçào, de troca e de segurança colectiva existentes então; a demonstração bem
evidente de que não só não nos foi possível mudar radicalmente as anteriores estruturas sociais como, dia a dia,
entramos em períodos crescentes de retrocesso, de retorno aos vícios vituperáveis do regime capitalista, impõe-nos
a séria obrigação de meditar profundamente acerca de todos estes fenómenos, de fazer uma revisão das tácticas e do
nosso contexto orgânico.
As diferentes mutações observadas na luta de classes neste século em Espanha, especialmente no período em
curso, impõe-nos para organizar o raciocínio configurar o seguinte discurso: acção directa contra o capitalismo e o
Estado. no que estamos à frente de todos dada a nossa particular estima pelos métodos de combate que
considerávamos mais justos e eficazes; acção de conjunto com todos os sectores antifascistas para esmagar a
reacção rebelde, provado que foi que todos punham nessa contribuição o mesmo desejo e os mesmos esforços para
atingir tal objectivo: a distribuição, obrigada pela necessidade, de poderes para administrar a riqueza e a saúde civil
do território que ficou do nosso lado; e, como conclusão fatal, o abandono da nossa parte dos conceitos
tradicionais e dos escrúpulos de consciência que nos mantinham afastados de toda a aliança e de toda a ideia de
colaboração ou contributo para a governação do Estado.
O fecho deste ciclo de lógica viva que vimos demonstrando, encerra em si todo um passado de locubrações
teóricas, inspiradas num possibilismo totalitário que hoje vemos desprovido de qualquer fundamento científico e
que surge mais como uma manifestação de euforias sonhadoras. Que tudo isto não significa mais que uma regressão
ideológica, um falhanço das aspirações dos indivíduos e dos colectivos alimentados no puritanismo anarquista,
ninguém o poderá negar, se se fundem as tácticas com os fins ou vice-versa.
Sem recorrer à utilização da análise sobre as origens do fascismo espanhol e das suas manifestações violentas,
sem remontarmos ao raciocínio sobre os princípios desse fenómeno social. ou sequer sobre a primeira forma de
organização universal chamada Igreja Católica, nem muito menos sobre as formas mais difusas que com os nomes
de cesarismos, monarquias absolutas, e outros foram entidades colectivas de vontade mais ou menos autocrática,
predispostas a conquistar o planeta, temos que dizer «que só a elite organizada foi capaz de realizar as grandes
gestas e obter os máximos benefícios ao serviço de uma ideia».
Esta afirmação. que é por si mesma um axioma irrefutável, leva-nos, de caminho, a descobrir facilmente que a
conduta e a personalidade do movimento anarquista vem decorrendo, desde os seus inícios, por caminhos errados e
que já é hora de lhes colocar um obstáculo intransponível. De tudo isto teve já uma visão clara aquele que foi um
destacado percursor. Bakunin, quando constituiu a Aliança da Democracia Socialista para que actuasse corno
elemento dirigente dentro da Internacional, criando o corpo militante sólido e amplo que substituiria com vantagem
a obra mais respeitável, mas de escassas consequências, derivada da gestão grupista que caracterizava o
anarquismo do século passado e que perdurou como um vício indómito nas tácticas de relação e de expansão dos
que partilham esta ideologia.
Em Espanha. reduto último e última esperança do anarquismo tradicional, apesar de ser o país onde mais duras
lições se têm recebido e onde mais motivos se oferecem para depurar procedimentos, para fixar de modo eloquente
os planos realistas de estratégia revolucionária e para se procurar um organismo forte e flexível, capaz de controlar
as aspirações do povo e de as encaminhar em cada momento dentro das possibilidades evolutivas das massas, é
onde menos se souberam aproveitar as experiências que só uma idiossincrasia especial da raça nos permitiu viver,
já que os nossos erros e a nossa incapacidade de adaptação nos levariam por si sós rapidamente ao fracasso.
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Temos sido nós que sempre nos temos conduzido do modo mais infantil no propósito das realizações
totalizantes, fazendo alarde constante de uma impulsividade combativa e de um maximalismo ideológico que
contrastavam grandemente com o natural poder de assimilação do proletariado e com a soma de interesses criados
que, por diferentes maneiras e com distintas apreciações, são difundidos pelos seres atacados de perconceitos
pequeno-burgueses, chamem-se republicanos, social-democratas ou apenas intelectuais liberais; gentes das quais
sempre temos tido o orgulho de distanciar e ainda de as afastar do nosso lado por acharmos que quem não estava
connosco estava contra nós.
Temos que reconhecer que toda a ideia. ou organismo que actue em seu nome, que trabalhe sobre a massa viva
mas inconstante das multidões, só se consolida e amplia na medida em que vá satisfazendo os anseios de melhoria
fiica e moral daquelas. Para tanto, há que compreender as suas necessidades. oferecendo-lhes o remédio com
palavras simples e claras, já que elas aderem sempre :mais - por emoção e egoísmo imediato que por virtude de
especulações filosóficas que apenas compreendem e beneficiam os homens que. como neste caso, aspiramos a
unificar.
Envaidecidos com o sermos os expoentes da mais pura ideologia moral que a filosofia moderna deduziu da
história social, queríamos ser os únicos fautores de progresso, e taxávamos de reacção as demais escolas sociais.
que, identificadas nos seus fins, rumavam aos mesmos por rotas diferentes. Sectários como nenhuns outros, nós que
fazíamos gala de respeitadores e de altruístas, fomos, por orgulho incompreensível, os menos aptos para
analisarmos os factos e adaptarmo-nos às exigências da luta quotidiana e dos objectivos imediatos, tomando como
guia normas positivas e aspirações concretas que. ao serem compreendidas por proletários e pequeno-burgueses,
nos prestigiaram aos seus olhos, dando-nos eles parcialmente a sua adesão e precipitando a circulação militante a
personalidades que haveriam de elevar o crédito moral da organização e das ideias perante o mundo.
Podemos assegurar que a nossa história escrevemo-la com o sangue e com o martírio infindo dos militantes
mais activos, história de combate, de sacrificio cruento, possuída pelo encanto duma bela filosofia, guia que
transcende simbolismos religiosos, mas afastado em absoluto, e querendo ignorá-lo, do determinismo implacável da
vida. Elevação mental. progresso científico, exaltação patriótica; hipertrofia militar, económica e financeira:
grande revolução colectiva das massas analfabetas e intelectuais em conjunto; centralismo, autoridade e
codificação severa dos costumes por leis tendentes a submeter a maioria do jugo e altas personalidades que. juntas
por interesses análogos, atropelam todos os atributos do pensamento e da solidariedade, para impor o seu egoísmo
eito lei; imperialismo territorial, imperialismo filosófico e, novas palavras, ditadura universal.
Desconhecedores desta matemática tão simples e. ao mesmo tempo. tão inexorável queríamos, na nossa
amentável ignorância, anulá-la com balas inofensivas de retórica ou com armas de ofensividade mínima,
pensando abater os preconceitos humanos com a propaganda espontânea e destruir o Estado com pronunciamentos
que tresandavam a rebelião de macómio. Saturados de um individualismo filosófico inacessível à totalidade dos
homens, e só factível quiçá no decurso de séculos, desdenhamos sistematicamente qualquer plano de organização,
toda a responsabilidade do indivíduo perante a colectividade, e apenas nos serviu de estímulo o lema do extremismo
cego. Nada de historiar a revolução espanhola. pois no ânimo de todos estará o termos enunciado uma verdade
incontestável.
Sem desejar a busca de uma qualquer figura de responsabilidade podemos afirmar que todos nos diluímos nela,
pelo que todos podemos recobrar-nos e salvar connosco o futuro social da, Espanha. se temperarmos a nossa
individualidade e a dos nossos denominadores específicos ao ritmo tendencial do nosso tempo sem abdicar. por
isso. nem dos nossos fins nem da nossa característica especial de revolucionários.
Ninguém pode negar que nos afundamos num caos desgraçado, que nem acabamos de nos conhecer a nós
mesmos. cegos pelo preconceito dos nomes e de individualismo estéril: que paulatinamente nos vamos
empequenecendo fisica e moralmente por incompreensão, por cobardia moral e pela oposição agressiva de todos os
partidos que dirijem os seus tiros precisamente ao nosso flanco mais vulnerável, a nossa falta de unidade na
interpretação das ideias e da actualidade revolucionária e a incoerência das nossas actividades militantes. E forçoso
fulminar valentemente todo o lastro do nosso passado. esse atavismo que se nega a perecer mas que. justo é
reconhecê-lo, já se vislumbra a sua agonia e há, pois, que precipitá-la ou, caso contrário, seremos eliminados para
sempre com desonra para a nossa história e com perigo inegável para a vida de todos.
Se ninguém se corrige com os exemplos dos outros, e podíamos tê-lo feito conhecendo a perfeição orgânica dos
partidos e proletários. os êxitos crescentes de cada um dentro da sua esfera classista. conforme sejam mais
homogéneos. metódicos e rígidos, podíamos corrigir-nos com os nossos próprios exemplos, ao cabo de mil reveses e
ao ver como perdemos. dia a dia, a preponderância conquistada nas primeiras semanas do pronunciamento fascista.
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Considerando. pois. que a nossa central sindical procedeu com lisonjeiro acerto ao decidir-se a intervir na
política; reconhecendo, portanto. que a experiência foi proveitosa, na conquista da confiança de multidões que
antes nos consideravam como simples fanáticos, espíritos sistemáticos para a revolta cimentada no ódio a outra
classe; reconhecendo também termos tido mais de um século de discursos para nos convencer de que não podemos
actualmente, nem durante um futuro próximo, fiar-nos na improvisação e no culto do livre arbítrio e que a
participação ministerial, e nas subsequentes dependências do Estado, nos capacitou com inesperada rapidez para ser
a esperança, mais prometedora do proletariado e das classes médias. quer no aspecto económico quer no das
relações humanas. resultando que desta luta pela independência política do povo espanhol não há futuro razoável
para os credos totalitários, já que se seguirá uma convivência entre proletariado e pequena burguesia. entre
republicanos, marxistas e libertários, com uma forma de governo que será de facto uma democracia social, o autor
crê firmemente que há que pugnar por uma participação directa e constante no poder. com uma coordenação das
forças que cada tendência possua.
E como o reconhecimento dessas forças só pode tornar-se notório através dos plebiscitos e materializar-se em
organismos de governo regulados pela representação proporcional dessas forças, deduz-se sem dúvida alguma que
o movimento libertário tem que declarar-se, sem vergonha e até com orgulho. francamente político. Antes tivemos
que combater o capitalismo e o Estado e fomos implacavelmente apolíticos: agora nos compele o dever de guiar e
de moralizar o Estado, pelo que teremos que ser também implacavelmente políticos.
Não querer admitir este imperativo, é querer significar que teremos o gosto de voltar a uma oposição frontal. no
que seremos desgraçadamente vencidos, contra o Estado, pelos interesses político-económicos que não são
exactamente os nossos. Como a eleição não é duvidosa, como o determinismo histórico nos ensina que a sociedade
precisa de um plano orgánico, de uma lei e de uma organização; como ninguém duvida que esses factores de
regulação social serão superados e levados à sua mínima expressão com o tempo, pela moral que nos conduz.
sintetizamos o nosso pensamento nas seguintes conclusões que reputamos partilháveis pelo movimento libertário:
1.a

conceber o comunismo libertário como a última etapa na evolução do Estado e ponto de partida real do
anarquismo filosófico, procurando durante a transição empreender experiências, sem ambição de
generalizá-Ias nem de torná-las sistema. modulando as tácticas e procedimentos de todo o género com um
sentido de oportunidade racional que abrevie e facilite o caminho até à meta final.

2.a

Admitir a coexistência e a compatibilidade temporária das formas de produção e comércio denominadas
nacionalização, colectivismo e propriedade individual limitada, lutando por uma distribuição justa dos
altos cargos da gerência do Estado. entre este e os produtores. formulando uma repartição equitativa dos
dividendos e fixando uma tributação adequada sobre as empresas colectivas e particulares.

3a

Propor um federalismo político, jurídico e administrativo, limitado pelas possibilidades militares.
económicas, defensivas e diplomáticas do Estado central, que tomaria expressão através de uma
realização jurídica da democracia social com a abertura de um novo período constituinte.

4a

Colaboração governamental com os sectores antifascistas durante a guerra. preparando a conquista do
poder político pelos meios que cada ocasião aconselhe, intervindo parlamentarmente por participação
própria e directa nas contendas eleitorais.

5a

Reconhecer como eventualmente necessário o exército regular. o aparelho de ordem pública, jurídica e
administrativa do Estado. órgãos de poder que terão de sofrer uma modificação profunda. tendente à
democratização mais completa.

Estes são, a meu ver, os pontos fundamentais sobre os quais se poderia ir à elaboração de uma ideologia prática
e de uma regulamentação orgânica que unificaria as forças essencialmente libertárias, atraindo por simpatia o
importante núcleo de militantes da CNT que não estão controlados por organismos específicos.
Estes pontos capitais para uma entente cordial libertá-la não reuniriam a totalidade de um extenso programa,
que estimulará o espírito transformado e democrático das massas operárias. Haverá que completá-lo com diversas
previsões de revalorização orgânica. política e moral. tendentes a criar um vasto movimento cooperativo, a dar
forma a um sistema misto de organização e ligação entre o Estado e os sindicatos sobre os seguros de acidentes
sociais, em que se garantisse aos trabalhadores a sua saúde fisica e a sua aposentação; projectar conselhos de
controlo operário com voz deliberativa nas direcções gerais dos ministérios; estruturar academias militares,
diplomáticas. etc.. acessíveis aos operários; fazer a revisão dos contratos com as empresas estrangeiras e acelerar o
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resgate legal das mesmas; realizar, enfim, uma tarefa de independência e engrandecimento nacional cultivando

zelosamente as defesas militares económicas e revolucionárias.
Convencido de que há que respeitar algumas formas da velha sociedade de que há que buscar fórmulas de
conciliação entre as diversas forças antifascistas e de que há que desenganar as massas do acumular de preconceitos
que as obsecam e da força dialéctica da reacção para se firmar (igualdade retributiva indisciplina no trabalho,
produção autônoma e inorgânica, vícios intrínsecos que há que corrigir), exponho os meus pontos de vista
particilares com a fé de quem crê que presta, em tempo, um serviço desinteressado ao movimento a que pertence
desde há vinte anos.
O ideal segue erguido, com a sua existência inalterável, soma e qualidade de todas as filosofias; mas
diminuindo-o acusam os homens encarregados de o materializar por não ter sabido criar os órgãos de expressão
precisos e por ter ignorado que a sociedade não se muda por sugestão de um belo evangelho, mas sim, há que saber
medir o tempo em que essa sociedade decorre e cultivá-la constantemente com gradações sensíveis, opondo a
inteligência renovadora à inteligência retroactiva, organismos robustos e voluntariosos, disciplinados, à
organização mastodôntica e ambiciosa tradicional, forjando a lógica altruística, mas firme. frente à lógica férrea e
egoísta do velho mundo.
Nada de considerações; basta de feticismos e ainda mais quando se trata de divinizar a sombra dos mortos.
A injustiça social e o nobre anseio de a liquidar com a nossa autoridade criadora, com a nossa energia e esse hálito
perene de altruísmo e de inovação, hão-de ser os únicos acicates da nossa combatividade. Se a sociedade não
avança ao ritmo que nos convém e se teremos que cair fatalmente sob o dilema de governar ou ser governados.
então que os militantes se pronunciem.

A representação política
Quem deve assumir a representação política do movimento libertário? Será a organização sindical ou a
organização específica?
Faça-se. de antemão, uma comprovação categórica: o proletariado, desde que tomou consciência de classe e
se organizou contra o capitalismo, jamais fracassou. São os seus mentores espirituais, são os seus núcleos
específicos. os que tomam a direcção do seu conjunto, que se debatem num constante antagonismo e que nunca
lograram firmar-se perante ele como bons apóstolos. Nem a burguesia liberal nem. muito menos, o fascismo
trabalham pelo. ou para. o proletariado, mas todos exploram, mais ou menos inteligentemente. a sua existência.
Limitando o argumento. podemos declarar que a CNT igualmente nunca fracassou. por ser o proletariado tomando
uma forma orgânica e um norte ideal. Quem fracassou foram os militantes responsáveis e. sobre todos. o organismo
específico, que pretendeu fazer uma sindical à sua imagem e semelhança.
Deu-se um caso verdadeiramente insólito respeitante à CNT e à FÁ!: numa altura bastante recente, a força
heterogénea. a associação de massas. arrastou a pretendida elite, a associação específica. A CNT fez-se um corpo
doutrinário quase moderno, quase lógico. desenvolvendo-se à maneira um pouco lenta da sociedade; o peso e toda a
incongruência integralista do anarquismo anacrónico. Isto no que respeita à organização e às ideias, pois que na
prática a FÁ! usou de procedimentos em contradição flagrante com os ideais: centralismo. violência, negação
doutrinal, tudo numa estranha e confusa amálgama.
Hoje. mais que nunca, a FAI é um fantasma. um grito de guerra, um distintivo do infantilismo revolucionário.
Á FÁ! defende o militarismo proletário, a economia dirigida, a nacionalização de certos ramos da indústria e do
comércio, a ordem pública, a justiça penal e a administração pública em geral; tem soldados. chefes e oficiais,
directores de empresas. policias, carcereiros e representantes políticos em órgãos menores do Estado. Tem e admite
tudo isto. afrontando valentemente as criticas dos partidos por causa disso e. no entanto. crê estar limpa de
impurezas não participando na mais alta direcção do país, nem declarando publicamente que se produz como um
partido político qualquer, nem se atrevendo a renovar-se organicamente orientando bem os seus quadros, impondo
uma disciplina normal e abandonando o conceito abstracto de anarquista de que se arroga.
O dictamen aprovado no Pleno Peninsular da FAI, em 7 de Julho de 1937, não é mais que uma vacuidade
repetida com mais publicidade que nunca. Não se precisa dele para absolutamente nada. nem no plano militar, nem
no plano jurídico, nem no plano económico, nem em nenhum dos numerosos problemas de candente actualidade
que apaixonam o povo espanhol. Inclusivé. no que diz respeito à reestruturação. vacila-se, envolvem-se as
intenções, faz-se marcha atrás. No aspecto principal, fala-se «do dever,de todos os anarquistas em intervir em
uantas instituições públicas possam servir para sustentar e impulsionar o novo estado de coisas>) e na propaganda
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pública nega-se o cariz político da organização especifica. sem compreender que se incorre num grave delito de
incompetência mental e de debilidade moral. Destes devaneios um pouco femininos ser-nos-ão exigidas contas pelo
proletariado mundial que tem a sua fé posta na originalidade da revolução espanhola.
A FAI desactualizou-se ao obstinar-se em ser a vestal de um doutrinarismo que se vê forçado a vergonhosas
retratações silenciosas. abafando a confissão franca da colisão permanente entre a santidade ideocratica e a
materialidade humilhante dos factos, na qual estes impõem a sua razão imperativa. Como se os diletantes da
sociologia não se apercebecem e não estivessem a preparar os seus copiosos dossiers para nos triturarem
polemicamente amanhã!
o movimento libertário é sancionado pela crítica como tal. e a FAI não o livrará. com a sua posição ambígua.
com a sua aparente imaculidade militante ao não assumir responsabilidades ministeriais. ao não se conformar
perante o humano e o necessário. São as doutrinas. as tácticas e os actos de cada dia. os elementos capitais para o
julgamento das coisas. e de somenos serão os anagramas. as declarações oficiais e as gestas bravias, que não passam
de acidentais suportes na elaboração de uma história condicionada por uma ideia geradora.
Mesmo que a FAI quisesse governar em colaboração seria dificil consegui-lo, não pelo significado desse
momento mas por todo o passado. que a distinguiu até ai. Para os que estão connosco. a FÁ! é o dragão
exterminador, a mancha negra da revolução espanhola. o maior impedimento para que a guerra seja compreendida
no estrangeiro como uma relação nacional independentista e democrática. o que nos veda qualquer esperança de
ajuda eficaz por parte dos países democráticos. Não duvidamos que há muita injustiça neste conceito: mas é esta a
opinião generalizada e serve muito pouco de consolo polemizar verbalmente uma convicção tão arreigada na
opinião pública do mundo inteiro.
Actualmente a FÁ!. não se opondo a nenhum ministério, presta um bom serviço à causa da República: mas o
movimento libertário, específico e organizado. perde as suas melhores oportunidades para provar a sua força e as
suas capacidades construtivas ao não participar no governo. Que fazer, então?
A FÁ! tem o dever de acabar com os grupismos. através do convencimento dos camaradas que, por erro,
ainda os alimentem. Em caso contrário, depois de usar a persuasão, não pode duvidar em expulsá-los do seu seio,
sem que importe a categoria dos militantes ou o tamanho de alguns núcleos expulsáveis.
Tendo acordada uma reestruturação à base de grupos locais e adquirido a fisionomia duma organização de
massas, só lhe faltará uma declaração política, intervencionista, e aperfeiçoar os seus quadros enquanto partido.
Isto contribuiria para um pacto de inteligência entre forças afins, que apenas divergem nas tácticas. gerando assim
um bloco específico que disporia de um programa e de uma lei estatutária que acabaria com qualquer impunidade.
A FÁ! tem que se tornar espanhola. deixando de ser ibérica, pois não vivendo Espanha e Portugal as mesmas
circunstâncias. não seria correcto aplicar-se um programa colaboracionista em Espanha e um programa de acção
directa em Portugal. Cada país vive as suas próprias inquietações e o movimento libertário saberá adaptar os seus
actos a esses imperativos. Dissemos tornar-se mais espanhola e não, note-se, deixar de ser internacional ista.
Chegará o dia em que a Ibéria será uma unidade nacional, e unido estará, então o movimento libertário
peninsular, mas não sem antes se passarem fundas vicissitudes e após se suportarem sacrificios. primando de
momento o diálogo marcial que a Espanha sofre. e. de seguida. a sua reedificação social.
Os apolíticos ou integralistas do anarquismo talvez venham a formar a sua organização especifica. mas nem
terão vida orgânica suficiente nem prosperarão no tempo. nem serão os mentores das massas nem da gestão
histórica da CNT ou da FÁ! em ocasião alguma. Estas entidades representam forças vivas, em idade de
crescimento, e que vão em busca de um regime profilático que consolide a sua robustez natura!, sem se esgotarem
em esforços vãos e sem arrasarem os campos fecundos.
Para conservar e desenvolver a sua personalidade, o movimento terá que ultrapassar o apoliticismo e a
total itarização. O anarquismo solitário da FÁ! poderá continuar puritanizado. e isso será um acontecimento
magnífico: mas o movimento libertário necessita de uma força homogénea, um partido que assuma a representação
política da maioria dos militantes unificados, e que seja um colectivo de que. pela sua depuração espiritual, a CNT
se possa orgulhar de ser orientada, e o povo espanhol se sinta seguro de que se neutralizaram os totalitarismos e as
taras pequenoburguesas devido à existência de um organismo capaz de aperfeiçoar a evolução social. garantia única
de liberdade e democracia.
Até hoje. tem sido a CNT a deter a representação política do movimento. não por dedução teórica - alguns
assim o consideram por aberração mental -. nem por banalidades autoritárias dos seus «dirigentes»: chegou ao
governo por causas superiores aos escrúpulos de princípios e porque a FÁ! não o quis fazer, e a querê-lo não
possuía a solvência indispensável para governar. Não faltam os que consideram ter-se produzido um desiquilíbrio
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político em favor da suposta autosuficiência das centrais sindicais e que minimizam a gestão histórica dos partidos.

sem se darem conta de que as suas teorias são da mesma natureza das nuvens de verão: com o tempo desfazem-se.
A organização sindical não pode ter outra linha que a do intervencionismo directo e. se se quiser. auxiliar, por
ser uma corporação de classe, com interesses e aspirações unilaterais. Fazer da CNT um corpo político sindical
significa o mesmo que iniciar inconscientemente a sua decadência, se se faz da política uma característica
constante. Ou pelo vau ou pela ponte. Se a CNT ostenta a representação política do movimento libertário, a FAI
está a mais; e se o movimento quer distinguir entre o político e a razão de classe, a FAI é quem deve levar a direcção
política.
Se ao terminar a guerra. com a nossa vitória minimizada. se consultar o país eleitoralmente que farão os
libertários? Participar. sem qualquer dúvida. Nessa hipótese certa, com que lógica e com que hipóteses de êxito
poderá a CNT apresentar candidatura? Nela há numerosos filiados que pertencem a partidos burgueses e muitos
outros que. pela sua mentalidade burguesa. votariam em quem melhor satisfizesse os seus anseios, além de outros
que estão em partidos proletários. A massa neutra da CNT ninguém sabe a quem daria os seus votos, já que não há
nenhuma disciplina orgãnica que obrigue os filiados.
Além disso, e a incongruência torna-se sarcástica, é mais que sabido que para competir eleitoralmente tem que
se fazer toda uma preparação movida por um mecanismo especializado que uma central sindical jamais poderá
possuir; é bastante irónico o facto de que a gestão política duma central sindical dê aos seus filiados pertencentes a
outros partidos o beneficio de estarem duplamente representados. Estes toleram a política governamental da CNT
devido à sindicalização forçada que hoje reina; amanhã. quando a normalidade se restabelecesse. não o
permitiriam.
O anarquismo não é um ideal de classe, nem a própria FAI é uma organização de classe. Por cima da luta de
classes está o humano, a nova moral social e a contribuição para essa obra progressiva. genérica. que não é
privilégio de nenhuma classe ou seita política. Os interesses do povo são múltiplos e de complicada satisfação. e
todos se atendem debaixo do determinante comum da acção política.
Com a criação de um partido socialista libertário, reforçaríamos a autonomia sindical, facilitaríamos a
unificação do proletariado em uma só central e descarregaríamos um peso enorme à CNT. centrando nela todos os
aspectos de tipo sindical e económico. a penosa tarefa de prestigiar técnica e administrativamente as colectividades
e participar nos organismos económicos do Estado.
Mas no Governo e no Parlamento. agora e sempre. há-de estar a organização especifica. estudando os
problemas. revalorizando-se pela sua actividade e sensatez, sendo a vanguarda social do povo pela iniciativa, pelo
trabalho e por uma sã moral que tenha em apreço as necessidades humanas e premeie os mais meritórios actos do
homem até à emancipação total. Passou a hora das aves de rapina e das pandilhas. E hora dos criadores de riqueza e
dos perceptores de um provir culto e progressivo. Os mais inteligentes e melhores organizados triunfarão. Que estes
não sejam os burgueses ou os ditadores, eis a que nos obriga a nossa história.

Barcelona, Agosto de 1938.

Tradução de Carlos Nuno.

•

0

Germinal de Sousa

Extraordinariamente combativo ( . . . ) foi ( . . . ) relativamente fácil ao Movimento Libertário Espanhol ( . ..)
lançar-se na liça com decisão e. ali onde efectivamente possuía força, resolver a contenda de acordo com as suas
próprias e particulares concepções: destruir o Estado, socializar a propriedade. constituir órgãos populares,
essencialmente assentes nos produtores. Assim se constituiu o Comité Central de Milícias (especialmente
orientado para substituir o Governo da Generalidade da Catalunha), organizaram-se as colectividades agrícolas e
industriais e se criaram pluralidade de comités, a partir das organizações de produtores CNT e UGT. ( . ..)
No Movimento Libertário existia, sim, uma numerosa plêiade de entusiastas. Não havia, porém, os elementos
capazes e preparados suficientemente para dar cima às tarefas que se impunham levar a cabo. E, assim, no aspecto
militar, improvisou-se a organização miliciana que, em si, levava ao... eu faço o que quero. No aspecto policial
(emprego o vocábulo no seu originário conceito), improvisou-se (verbalmente ampliar). No aspecto dos tribunais e
justiça. idem, (verbalmente ampliar). Na economia, faltaram-nos os técnicos (recordar Fábregas). No ensino, o
simplismo dos professores racionalistas chocou com as complexas necessidades do ensino nos seus vários
graus (falta de elementos). A atitude perante o pequeno comércio (dificuldades no abastecimento: todos na UGT) e
perante a pequena agricultura (Rabassaires). Preenchimento dos serviços burocráticos: falta de aptidões e
conhecimentos. ( ... ) ( 1)
A FAI (...) imprimia a esta tendência (através dos grupos que a constituíam, numericamente insignificantes,
mas dotados de exuberante vitalidade e muita valentia) o máximo de expressionismo, que se caracterizou, até ao 19
de Julho, pelo radicalismo de posição frente a tudo que representava a organização social vigente. Todas as
conjunturas eram utilizadas para exterrnas posições. (...) Era absolutamente sincera esta posição ( ... ). Mas o
alarde de sacrificios a que obrigava necessariamente escondeu (ou dissimulou) ou não preparou suficientemente
para as etapas decisivas que se iam viver. ( ... ) Todas as profissões e oficios estavam organizados na CNT, mas um
escol intelectualmente formado, com conhecimentos sólidos e positivos, com teorias fundamentadas e
conhecimentos práticos, com formação técnica e científica ácerca dos variadissimos problemas do complexo
social - isso faltava-nos. ( ... ) O 19 de Julho não foi uma revolução iniciada pela indiscutível vontade de luta das
organizações populares. Foi. sim, o maravilhoso resultado da sua preparação combativa. Quando os subelevacios
se levantaram, encontraram pela frente a vontade de combatê-los dos militantes revolucionários, tão tenaz e tão
determinada que, naturalmente, contagiou, electrizando-a, a unanimidade do povo que a secundou. (2)
(0) chamado Partido Comunista Português, que considero organismo absolutamente à margem de não
importa quais opiniões nacionais e única e exclusivamente (em sua estruturação e desenvolvimento habituais) como
instrumento dos interesses políticos. económicos e fundamentalmente regressivos do Estado e governo russos. (...)
(3)

A insistente e sempre mais acentuada hostilidade à América e aos americanos (...) o 'anti-americanismo'.
esta frase da propaganda totalitária russa, intensamente desenvolvida em toda a parte do mundo, adaptada às
condições particulares de cada pais de forma a enfraquecer a sua resistência e torná-lo mais vulnerável à penetração
dissolvente e subversiva dos elementos moscovitas. ( ... ) ( 4)
A demagogia como método sistemático, procedimento para impressionar o simplismo das massas: - a férrea
e implacável disciplina interior, assente na obediência cega aos órgãos superiores; — a infiltração subtil autuciosa
em todos os agrupamentos de carácter popular. evitando dirigi-los por elementos confessos, mas por
'simpatizantes'; - a organização de associações com os mais diversos fins confessados, mas tendendo, por'natural
simpatia'. a apoiar as actividades dos Partidos Comunistas: - a constituição de 'Associações de Amigos...' com a
missão de atrair elementos seleccionados das organizações de esquerda, proporcionando-lhes conhecimentos
'objectivos' sobre a pátria do socialismo; - o único fim: aumento da potencialidade de um estado estrangeiro, sob o
pretexto de 'pátria do proletariado'. 'pátria do socialismo'; - utilização de todos os meios ( ... )Ia main tendue aux
catholiques' (Thorez): - a 'libertação' das nacionalidades oprimidas; etc. (5
Naturalmente, foi na 'esquerda'. foi nos 'avançados', onde me somei, essencialmente impregnado pela
bondade, pelo altruismo. pelo desinteresse, pela generosidade de que, idealmente, se manifestavam e expandiam
( ... ) Muitos anos decorreram. ( ... ) E é todo um conjunto de interrogações. Sobre 'verdades'; sobre 'mentiras'.
Sobre as 'nossas' verdades; sobre as mentiras dos 'outros'. 'Verdades', 'mentiras, 'nossas'. 'dos outros'. Quatro
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paiavras tflviais. anodinas. todos os dias repetidas, sem significado particular e, não obstante. encerrando uma das
( 6)
chaves com que pode abrir-se o entendimento e a compreensão para múltiplos problemas. (
Crescimento e interferência do Estado na vida social (acentuadíssimos nos últimos três decénios) (...) geral
tendência constadada em todos os países e independentmente dos regimes mais liberais ou menos liberais ( ... )
provando a necessidade de se reverem procedimentos e tácticas, adaptando-as com o maior beneficio possível aos
fins idealmente perseguidos. O tecnicismo e a metodização e a especialização na vida social são realidades vivas e
concretas. Quem deseje. queira e necessite agir, deverá contar com elas. ( ... )
Na actualidade, não são adequados nem suficientes os métodos que deram ao movimento sindicalista
emancipador a influência que conhecemos na UON e na CGT. nem tão-pouco os que se circunscreviam à
actuação dos grupos de afinidade, plenos de sacrificio e dedicação, mas de efémera e circunstancial influenciação
social. (...) O método que preconiza o ataque frontal ao Estado. com o fim de abatê-lo de golpe. por parte de uma
minoria combativa, tem que ser revisto completamente. O Estado actual não pode ser combatido assim. j...) (7)
As direitas, o centro, as esquerdas, de expressões convencionais, que. talvez, representassem definição noutras
épocas. tornaram-se obsoletas e, o que mais importante é. geradoras, de inconfessadas e tantas vezes maliciosas
confusões.. ( ... ) ( 8)
(A) luta universal que se encontra travada entre os que querem a diginificação do Homem, considerando-o na
multiplicidade e pluralização das suas faculdades e sempre seu melhor aproveitamento na perfeição da sociedade, e
os que pretendem o seu aniquilamento, automatizando-o e destruindo as suas aspirações criadoras, numa total
submissão ao ditado indiscutível e absoluto que supõe o domínio dum clan inescrupuloso. ( ... ) ( 9)
A massa pesa terrivelmente. O peso morto, ou quase morto das multidões pesa inexoravelmente na decisão
que será definitiva nesta geração - a minha: tenho 44 anos - ou na de meus filhos. Se o homem - o Homem — unidade - se impõe, a continuidade persiste. Se o homem se apaga, sucederá a pausa. E. com ela. a estagnação
e as trevas. Talvez o colapso. Independentemente de crenças. de meios. de opiniões, o problema apresenta-se nesta
disjuntiva: pelo Homem. com todos os seus valores, que, unitariamente. representa. Ou, pela massa, na amálgama
animalesca. manejável, impessoal. desumana. numa palavra, que a multidão instintivamente representa. Nesta
hora crucial. a minha opinião está formada: independentemente de opiniões ideológicas. de preferências de sistema
político-social, de métodos particulares. de desejos pessoais. na 'direita'. no centro'. na 'esquerda', entre os que
possuem e os que não possuem. o entendimento é indispensável para manter-se, ampliar-se e intensificar-se a
defesa da personalidade humana. O Homem. valor primário, permanente e essencial de progresso. mas de
Progresso, tem de salvar-se e predominar. desfazendo e destruindo todas as confusões, armadilhas e espelhismos
que, com a adulação e o dominio da massa. pretendem aniquilá-lo. O exclusivismo é o inimigo, é a porta que se
abre. ampla e fácil para o totalitarismo. Deve-se combater. se queremos, verdadeiramente, manter aberta a rota do
Progresso que interessa a todos os que, sendo inteligentes, compreendem a inteligência como instrumento de
perfeição para todos. ( ... ) ()

() Ms 344
(2) Ms 345
(3) Ms 340
(4) Ms 343
(5) M 351
(6) Ms 346
(7) Ms 344
(6) Ms 349
(9) Ms 348
(lO) Ms 335

(Montagem de textos seleccionados de entre os papéis manuscritos do espólio de Germinal de Sonsa. redisidos entre 1953 e 1954 e
depositados no Arquivo Historico- Social).
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Federica Montseny

Autópsia deu a Revolução
o

título está na moda: porque não torná-lo de empréstimo? Para as novas gerações trata-se. com efeito. de
fazer a autópsia da Revolução espanhola.
- Nós não nos opomos a esta exigência. O que rios afecta é sim a pretensão de algunsjovens: que os testemunhos
ou os protagonistas fiquem calados ou. no melhor dos casos. se submetam de bom grado a interrogatórios e esperem
o veredicto dos juizes
Porque, seguramente. trata-se de sermos julgados. Ou melhor. de sermos condenados esquecendo que
cometemos muitos erros e, o que é muito mais grave, que fomos vencidos. Delito este imperdoável e que autoriza
todo o desprezo.
Trago aqui, por isso. algumas considerações e observações pessoais para agregar ao dossier deste «processo»
no qual o - usado tem a garganta sufocada pela derrota. Porque. pela minha parte. não estou certamente disposta a
renunciar ao direito de me julgar a mim mesma; enquanto tiver um hálito de vida praticarei o direito de (<controlo)>
sobre factos de que fui protagonista ou testemunha.
Como ponto de partida tomemos uma verdade lapalissiana: os problemas que se colocaram na revolução
espanhola são os que se colocam em todas as revoluções e que por certo se colocarão nas revoluções futuras.
Para os marxistas e para todos os partidários da tomada do poder e da continuidade do Estado. não importa sob
que nome ou vestimenta, boa parte dos problemas que a nós nos coloca o próprio fenómeno revolucionário está
resolvida. E aí se encontra, por outro lado, o essencial da critica dos trotsquistas à acção dos anarquistas durante os
dias da revolução e imediatamente depois. Se tivessem tomado o poder. se se tivessem desembaraçado dos
escrúpulos teóricos, os anarquistas. sobretudo na Catalunha. teriam sido donos da situação.
Mas de que situação? Porque assenhorear-se do poder, tomar as rendas do Estado - teoria da esquerda
marxista - não significa convencer automaticamente todos que «nós» somos os melhores e que o «nosso» poder é
o único digno de ser conservado. A menos que se instaure o terror...
Na Revolução de 1936 milhares de homens saíram para a rua, bataram-se contra o fascismo. Não eram nem
anarquistas. nem comunistas, nem socialistas, nem republicanos. Estavam contra o fascismo. Não queriam o
fascismo em Espanha. Tinha-se formado uma ampla frente de luta antifascista no começo não se pensava senão em
bater o fascismo. em fazer fracassar o golpe de Estado militar.
A fuga da maior parte dos patrões e dos grandes proprietários induziu os trabalhadores a tomar a seu cargo a
produção industrial e agrícola e a proceder à colectivização da terra, a pôr em comum a produção.
Isso foi relativamente simples e fácil. Contudo, à margem dos problemas económicos havia que tratar de
resolver uma série inquietante de questões. Que fazer da frente antifascista? Que fazer daqueles que não eram
nem comunistas. nem socialistas, nem anarquistas? Que deviam fazer os anarquistas dos socialistas e dos
comunistas? E os socialistas dos anarquistas e dos comunistas? E os comunistas, dos anarquistas e dos socialistas?
Os que tomaram o poder deveriam fatalmente impô-lo através de uma ditadura. Todos estaríamos condenados
a impormo-nos aos outros. Ou a manter bem ou mal a frente comum. Havia que fazer...
Para os trotsquistas. filhos espirituais do golpe-de-Estado de Lenine e Trotsky na Rússia de 1917. não existiam
dúvidas: havia que tomar o poder por meio da ditadura do seu partido. Mas não eram bastante numerosos para esse
golpe de mão. Hoje reprovam-nos por não o termos feito nós. que tínhamos a força. Tínhamos a força. certo... mas
não a mesma linha política.
Para os comunistas e socialistas, mais ou menos teleguiados desde Moscovo ou desde Paris, tratava-se
simplesmente de manter a República, de não deixar a iniciativa ao povo e. sobretudo, de truncar o impulso
revolucionário dos anarquistas. Eles não queriam a revolução e os republicanos ainda menos do que os socialistas e
os comunistas.
Imagine-se a situação em Outro pais. não importa qual, onde por meio de uma acção de massas
uma greve
geral como em Maio de 68 em França - o poder está para tomar e existem todas as possibilidades para os
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revolucionários. Se tomam o poder estão obrigados a impô-lo a todas as forças políticas. Como? Fuzilando os mais
recalcitrantes e metendo na cadeia o maior número possível. Suprimindo toda aquela liberdade pela qual o povo se
havia precisamente batido. E isto estaremos todos obrigados a fazë-lo, incluindo os anarquistas. Faria falta fazer...
uma contra-revolução?
Em Espanha. em 1936, o problema estava complicado pelo facto de estarmos em maioria na Catalunha. em
Aragão. em Andaluzia, talvez no Levante; mas éramos minoria no Centro (as duas Castelas). nas Astúrias. no pais
Vasco. Toda a decisão de tomada total de um poder, que não definiremos, significava o rebentar de uma nova guerra
civil no seio da parte antifascista. frente a um inimigo guiado pelo exército. o clero e a burguesia e ainda por cima
ajudado pela Itália e pela Alemanha.
Este foi o problema dos revolucionários russos, dos verdadeiros revolucionários. aqueles que fizeram a
revolução. entre os quais havia uma minoria de anarquistas, de sindicalistas e de socialistas revolucionários. Uma
minoria activa, bem unidada. conseguiu convencer o conjunto que frente ao reformismo de Kerensky não havia
outro caminho senão o do golpe de Estado dos bolcheviques. isto é, dos que estiveram em maioria na tomada de
decisão. E estiveram em maioria porque se alastrou a todos aqueles revolucionários que viam como única
perspectiva para a revolução a tomada do poder por parte do povo. Só que não foi o povo quem tomou o poder. Foi
um punhado de homens audazes e inescrupulosos que decidiram suprimir todos os que tinham ajudado a tomar
conta da situação mas a quem os seu escrúpulos lhes impediam de impor a sua ordem pela força. a violência. o
despotismo exercido em nome do proletariado.
Se examinarmos de perto o que foi a revolução francesa, vemos que os factos se assemelham, ainda que com
certos matizes, dado que ali não estava presente um proletariado organizado e politizado. Mas a primeira república
foi imposta aos franceses com o terror. com a supressão dos adversários políticos. com um pulso de ferro que
dominava e sufocava todo o povo. As primeiras vítimas forma os «puros», aqueles que na verdade queriam algo
mais justo e melhor do que uma república centralista e autoritária em mãos de oportunistas e aventureiros.
Face a este dilema, alguns companheiros desenganados. renegaram a revolução. Se cada revolução deve
desembocar fatalmente em uma ditadura. se não há outro caminho senão o de renunciar às ideias por um triunfo
efémero que nos condena a voltar ao ponto de partida, para quê fazer a revolução? É então melhor que a evolução
siga o seu curso. que o homem comece a sua libertação individualmente.
Este não é nem será nunca o meu ponto de vista. Apesar de todos os pèrigos. de todas as dificuldades e riscos
individuais e colectivos, toda a revolução representa um passo em frente, a destruição de um monte de coisas, a
assimilação de ideias novas por parte de um número sempre maior de pessoas.
Sem a acção insurreccional, sem a força transtornante da revolução, a evolução da humanidade teria sido mais
lenta. Mesmo vencida, uma revolução imprime a sua marca em toda a história de um país. no futuro de um povo.
Não estou completamente segura que em 36 tenhamos escolhido o melhor caminho; porventura existiam
outros. Mas no que creio firmemente é que entre a ditadura e a manutenção de uma frente comum de luta, pese
embora a situação perigosa a que a escolha nos poderia conduzir, não cair na tentação autoritária e ditatorial é o mal
menor...
Que diriam hoje os comunistas do mundo inteiro, que teriam dito logo desde 1936, se os anarquistas catalães.
por exemplo, tivessem tomado o poder. com todas as consequências imagináveis? A ditadura quem quer que seja
que a imponha. é sempre ditadura: destruição fisica dos adversários políticos, supressão de toda a liberdade popular
violência exercida por corpos especiais de uma policia que não ousa dizer o seu nome. Nós fizemos a amarga
experiência com as Patrullas de Control.
Talvez existisse outro caminho distinto daquele que seguimos. A colaboração. começada na rua, consolidada
na luta, levava-nos à colaboração política. Enquanto os outros, todos os outros. não perdiam a bússola - que então
marcava não o Norte mas o Este - e prosseguiam metodicamente os seus planos. Digo «todos os outros» incluindo
os franquistas e anti-franquistas. unidos não obstante por um fim comum: impedir o desenvolvimento da revolução,
impedir sobretudo que a experiência socialista realizada pelos trabalhadores. orientada pelos anarquistas,
desembocasse em algo positivo e preciso. Neste empenho todos se reencontraram: Franco e os seus. no campo
nacionalista; socialistas e comunistas, no campo republicano.
Aquele caminho que nós não encontrámos e que eu procurei desesperadamente. quiçá o encontrarão os que.
depois de terem feito a autópsia da nossa revolução, conhecendo a fundo todos os males que a deitaram abaixo. se
sintam obrigados a procurar - e a encontrar - os remédios que a poderiam ter salvo. Remédios que teriam podido
salvar a revolução russa e todas as revoluções passadas e futuras.
Analisar. reflectir. falar. antes e depois. que deleite para os que se julgam doutores em história, em politica, e
estão em segurança e abrigados. Mas agir. agir quafido o rumor e o furor de uma revolução os poê fora de si próprios.
mais além da fronteira do possível e do impossível, é o que é menos fácil.
Tradução de M.' Alexandre Lousada
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Vivaldo Fagundes. Nascido em 26.8.1905 em Tavira. Em 1928 emigrou para a Argentina. Trabalhador
da construção civil. Veio em 1937 para Espanha. tendo estado vários anos clandestino em Portugal. depois
da guerra. Faleceu em Barcelona em 1968. O presente texto foi extraído das suas respostas a um longo e
exigente questionário, provavelmente formulado por Marques da Costa em 1941.

Manuel Gomes Matos. Nasceu na Foz do Douro em 8.11.1909. Filho de militante sindicalista, é activo
nos meios libertários desde cerca de 1925. Exila-se para Gijón em 1930 onde trabalha e constitui família.
Condenado à morte. é expatriado para Portugal em 1938 e entregue à PVDE por se ter acusado de supostamente ter participado no atentado a Salazar. Trabalhador técnico mecânico da reparação naval altamente
qualificado. Reside em Lisboa. O presente texto foi escrito em 1975 em castelhano a pedido de Ramón
Alvarez. conhecido cenetista asturiano.

Diego Abad de Santillán. Intelectual. De seu verdadeiro nome Sinésio Garcia Fernández. nasceu em
Burgos em 1898. mas foi na Argentina que se formou como militante anarquista e onde viveu a maior parte
da sua vida. Faleceu, todavia, em Espanha. já depois da restauração da democracia. O actual artigo foi
publicado na revista Timon. Valência. 1938.

Horacio Prieto. Nascido em 1902 em Bilbau. Operário da construção civil. Só aderiu à CNT cerca de
1932 por se considerar até então anarquista puro. e não sindicalista. Secretário-geral da CNT em 1936. foi
o principal impulsionador do revisionismo político libertário no seguimento da participação governamental
da CNT. O presente artigo foi publicado na revista Timon. Valência. 1938.

Germinal de Sousa. Nascido em 1909 no Porto. filho de Manuel Joaquim de Sousa. Tipógrafo. militante das Juventudes Sindicalistas. Exilou-se para Espanha desde o fim dos anos 20. Depois da guerra civil
foi para a Argélia, donde regressou a Portugal em 1948. Faleceu em Lisboa. nos anos 60.

Federica Montseny Mahé. Filha dos anarquistas Federico Urales e Soledad Gustavo (pseudónimos
militantes de Juan Montseny e Teresa Maflé). foi educada no ambiente independente e lutador desse meio.
Veio a ser a primeira mulher ministra da Espanha. em 1936. Este artigo foi publicado na revista Orto. Barcelona. n.° 24. 1984. e é aqui publicado com a amável autorização da autora.
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Tomás Ibatiez Gracia

Que fazer em 1986 de 1936?
A força simbólica dos números é extraordinária. O 48° ou o 53° aniversário de um
acontecimento nunca são o «bom momento» para o celebrar, mas o cinquentenário ou o
centenário obrigam-nos a «fazer qualquer coisa». Julho de 36 ou Maio de 68 não eram
estritamente previsíveis, mas, inversamente, o momento «forte» da sua celebração é
rigorosamente pré-determinado. E toda a diferença entre um objecto vivo e um objecto
inerte. 36 ou 68 fazem parte da vida, a sua comemoração faz parte da morte. E um acto
ritualizado, programado, que acaba por coisificar e matar o que poderia estar ainda hoje
vivo desses acontecimentos.
Não se trata, bem entendido, de dizer «36, não sei o que isso é». Trata-se de não
assumir o papel de coveiro e recusar converter 36 em um «objecto de estudo», em um
objecto de discurso histórico, em especial com data marcada. A verdadeira celebração de
36 faz-se cada vez que rebenta uma luta, por íntima que seja, cada vez que se produz uma
resistência, mesmo individual, que esteja em consonância com a carga subversiva que se
manifestou no passado. Deixemos os historiadores profissionais fazer o trabalho para que
são pagos, uma vez que não os podemos impedir disso, mas não contribuamos para a sua
obra de dissecação.
Este discurso é conhecido, e tem certamente algo de sedutor. Intuitivamente sentimos
que há uma parte de verdade nestas afirmações. Mas existe uma outra posição não menos
sedutora. Escutemo-la.
A força simbólica da «memória» é extraordinária. Não é por acaso que os aparelhos
ideológicos do Estado fazem tudo o que podem para desnaturar, falsificar e, se possível,
apagar os traços das lutas subversivas. Orwell viu isto mesmo no seu «1984». Reescrever a
história do ponto de vista do vencedor é retirar armas à revolta contra o poder estabelecido.
Não se trata, é claro, de proceder a uma comemoração nostálgica, dogmática ou
reverenciada dos acontecimentos de 36/39. Trata-se de utilizar todos os pretextos— e
acontece que um cinquentenário é um bom pretexto - para reavivar a memória de lutas
subversivas. O imaginário social é um poderoso inspirador de movimentos de oposição ou
de resistência ao que está instituído, alimenta a capacidade de nos , distanciarmos em
relação ao que existe e de entrevermos perspectivas «diferentes». E necessário, pois,
alimentar este imaginário social com referências e elementos de identidade extraídos dos
movimentos que nos parecem mais profundamente «social-antagonistas»: a Comuna de
Paris, a Alemanha dos anos 20, a Espanha dos anos 30, Maio de 68, etc..
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Precisamos estudar 36, reconstruí-lo a partir do ponto de vista dos vencidos, mantê-lo
presente pela sua tradução num discurso. Isto, tanto mais quanto é certo podermos
aprender a não voltar a cair em certos erros, evidentes a posteriori, e tirar conclusões para a
nossa actividade de hoje.
Fugir como da peste do espectáculo incinerador montado à volta do cinquentenário da
revolução espanhola? Ou contribuir para a fertilização do imaginário social subversivo?
Coveiros ou arqueólogos?
Pouco importa. Nenhuma das posições vale por si mesma. Uma e outra podem ser
válidas, uma e outra podem ser desastrosas. Tudo depende dos fundamentos teóricos sobre
os quais elas se articulam. São esses fundamentos teóricos que importam e, se estivermos
de acordo sobre eles, podemos escolher indiferentemente uma ou outra atitude. Quais são
eles?
10 Não é apenas o futuro que não está ainda escrito, o passado também não o está.
Crer que pode haver um «conhecimento objectivo» de 36/39 é um erro. Mesmo se
pudéssemos ter toda a informação sobre tudo o que se passou durante este período, não
poderíamos dizer a verdade sobre esta época. Há pelo menos duas razões para isto.
A primeira é que o passado tem um carácter «aberto» e que ele constitui sempre um
«processo incompleto». Ele não pode ser cortado, isolado, do que se lhe segue. O que vem
após ele especifica-o, transforma-o, junta-lhe ou retira-lhe elementos. O passado, todo o
passado, tem também uma dimensão presente, qualquer que seja a duração que o separa do
tempo presente. O passado é presente em um «hoje» que lhe deve algumas das suas características. Por um lado, é claro que o «significado» dos acontecimentos passados muda à
luz das novas situações que se lhe sucedem. O assassinato de Berneri tomaria uma outra
dimensão se os seus textos suscitassem daqui a dez anos, por exemplo, um poderoso movimento «bernerista» capaz de abalar as sociedades europeias. Mas não é só o significado
dos acontecimentos passados que se transforma, é a própria «realidade» do passado que
muda à medida que o tempo se consome. Há acontecimentos que só se tornam tais a partir
do instante em que desenvolvimentos ulteriores os «criam». Não apenas que eles tivessem
passado despercebidos na época, mas, verdadeiramente, que não podiam ser «vistos»
nesse momento e só se tornam «visíveis» graças à ocorrência de certas realizações
posteriores. O passado transforma-se, desenvolve-se, o que exclui toda e qualquer relação
dogmática às referências históricas e torna ridícula qualquer pretensão de se instituir como
depositário da memória histórica e como guardião da ortodoxia ou da pureza de um
movimento histórico, qualquer que ele seja. 1936 não deixou herdeiros legítimos, nem
mesmo os anarco-sindicalistas que mantêm a C.N.T. graças a processos de «respiração
artificial». Os únicos que teriam algum direito - mas esses estão-se nas tintas - são todos
aqueles que, pelas suas lutas, contribuem para completar e transformar a realidade de 36.
A segunda razão pela qual podemos dizer que ninguém pode conhecer com precisão os
acontecimentos que se produziram implicaram necessariamente a existência de «não-acontecimentos» cujos traços são inexistentes.
Com efeito, só os actores do momento conheceram quais eram as alternativas que se
apresentavam em cada uma das conjunturas. quais eram as «lógicas da acção» que
apareciam abertas e que se encerravam definitivamente a partir do momentos em que uma
das alternativas se concretizava. Qualquer um dos acontecimentos que se produziram só é
plenamente inteligível quando confrontado com os que «poderiam realmente ter-se
produzido» e que eram tão reais como eles antes de que a sua própria produção os tivesse
aniquilado. Esses não-acontecimentos só podem conhecer-se pela presença «no local» e
no momento em que eles «existem» ainda como acontecimentos possíveis. O conhecimento de 36 só pode ser um «conhecimento na acção de 36», com as limitações que indicámos
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no ponto precedente. A análise de 36 só pode sair mutilada (mutiladora?) quando se
efectua a partir de um «deslocamento temporal». Isto deveria acalmar a excitação dos
debates sobre o que «realmente se passou» na época e levar a uma grande humildade nas
afirmações que se avançam.
2° Os «fracos» históricos induzem uma ilusão determinista e os estudos do passado
tendem a repercutir esta ilusão sobre a nossa concepção da realidade presente.
Com efeito, é difícil não confundir um proéesso com o seu produto. e não descrever o
processo nos termos do próprio produto. Uma vez que um resultado se produziu. este
destaca-se das suas condições de produção como uma figura em relação ao seu
fundo, parecendo que ele constituia a finalidade para a qual tendiam os diversos
acontecimentos e circunstâncias que conduziram à sua realização. Estes acontecimentos
são então reinterpretados como conduzindo necessariamente ao resultado final, como se
eles fossem a causa, como se o desenlace constatado fosse ineluctável a partir do seu
encadeamento. Aparecem então as eternas discussões, do tipo: «se, em vez de tomar tal
decisão, a organização (ou os trabalhadores, etc.) tivesse tomado outra, o resultado teria
sido diferente...» ou «se tal acontecimento se não tivesse produzido, o resultado teria sido
outro...» etc.. E esquecer duas coisas: em primeiro lugar, que nos acontecimentos sociais
os encadeamentos causais são tão complexos que não é possível saber se o resultado teria
verdadeiramente sido distinto: em seguida, que não há um determinismo estreito ao nível
dos fenómenos sociais. Uma vez produzido, o resultado impõe-se-nos como qualquer coisa
que, dado o conjunto de circunstâncias, não poderia deixar de se produzir (a prova está em
que foi isso mesmo que se produziu!). Projecta-se então uma leitura determinista sobre algo
que não o era, mas que parece sê-lo aposteriori. Isto não seria demasiado grave se não nos
levasse a crer que os estados futuros da sociedade dependem da força e da justeza das
acções que nós sejamos capazes de exercer. Ou. mais exactamente, que, para chegar a um
estado da sociedade que corresponda aos nossos critérios de desejabilidade (liberdade,
não-exploração, etc.), devemos produzir certas causas concretas e que só elas poderão
conduzir a esse resultado. Isto polariza-nos necessariamente sobre a «correcção das
análises políticas», sobre a exclusão daqueles que lutam a partir de posições diferentes das
nossas (mesmo que essas diferenças sejam mínimas), e, sobretudo leva-ros a conceber
«projectos revolucionários», os quais implicam estratégias para os realizar. Ora, uma
mutação social radical não corresponde a um encadeamento determinista, do tipo causa-efeito. Ela não é predizível. O que implica duas consequências: tudo o que se opõe ao
sistema de dominação e de exploração é válido, e é infantil dizer o que seria mais eficaz:
depois, é mais importante centrarmo-nos sobre o valor das nossas práticas actuais, por elas
próprias, do que analisá-las em função da sua capacidade de produzir um eventual estado
de coisas futuro.
Em conclusão, e para voltar a 1936.
o que importa verdadeiramente é de o tratar de
uma maneira que não contribua para reforçar o ponto de vista e as atitudes susceptíveis de
desarmar, neutralizar ou tornar contra-produtiva a vontade «social-antagonista» dos
dissidentes.
Tradução de João Freire.

O autor e professor de psicologia social na Universidade Autónoma de Barcelona. Filho de exilados
espanhóis. estudou em França e foi activo nas manifestações estudantis de 1968. A Ideia n.° 32/33 publicou
anteriormente um outro seu trabalho: '<Por um poder político libertário».
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Cornelius Castoriadis

Instituição da Sociedade
e Religião '*
A Humanidade emerge do Caos, do Abismo, do Sem Fundo. Dai emerge como
psique: ruptura da organização regulada do ser vivo, fluxo representativo/afectivo/intencional que tende a referir tudo a si, e que tudo vive como sentido constantemente procurado.
Sentido essencialmente solipsista, monádico - ou seja também: prazer de tudo referir a si.
Esta busca, se permanecesse absoluta e radical, não poderia mais do que malograr-se e
conduzir à morte do suporte vivo da psique e da própria psique ao mesmo tempo. Desviada
da sua total exigência originária, essencialmente alterada, formada /deformada, canalizada, encontra meia satisfação através da fabricação social d9 indivíduo. Radicalmente
inapta para a vida, a espécie humana sobrevive criando a sociedade e a instituição permite à
psique sobreviver, impondo-lhe a forma social do indivíduo, propondo-lhe e impondo-lhe
uma outra fonte e uma outra modalidade do sentido: a significação imaginária social, a
identificação mediatizada com esta (com as suas articulações), a possibilidade de tudo lhe
referir.
A questão do sentido deveria acabar por tornar-se deste modo saturada, e a busca da
psique estaria então encerrada. Na verdade, nunca é esse o caso. Por um lado, o indivíduo
socialmente fabricado, por sólido e estruturado que seja sob os mais diversos aspectos, não
passa jamais de uma película a recobrir o Caos, o Abismo, o Sem Fundo da própria psique,
algo que não deixa nunca, sob uma ou outra forma, de se anunciar e estar presente perante o
indivíduo. Podemos reconhecer aqui uma verdade parcial e deformada de certas
concepções psicanalíticas contemporâneas que vêem em toda a estrutura do indivíduo (o
«Eu consciente») uma defesa contra a psicose. Tal estrutura é, sem dúvida, por construção,
urna defesa contra o Caos psíquico - mas é impróprio chamar a este último «psicótico».
Que os estratos sucessivamente formados da psique apresentam, cada um em si mesmo e na
sua coexistência quase impossível, traços e modos de funcionamento muito próximos da
psicose - no sentido em que esta tende a preservar partes importantes do seu conjunto - é
incontestável (tê-lo visto é uma das contribuições maiores de Mélanie Klein). Mas a
psicose não é nem a simples preservação, nem mesmo a dominância destes traços e modos

* Este texto é extraído de uma obra em preparação sobre a instituição da sociedade e a criação histórica,
prosseguindo ás investigações que comecei um «Marxismo e Teoria Revolucionária» (Socialisme ou Barbarie,
n. os 36-40, 1964-1965) e continuadas em Linstitution Imaginaire de Ia Société (Seuil, 1975). Alguns reenvios
para esses textos são indicados pelo signos MTR( lIS) ou ISS, seguidos do número de página. (A tradução
portuguesa aqui publicada deve-se à cedência de direitos por parte de C. Castoriadis e da revista Esprit, onde o
original foi dado a público pela primeira vez).
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de funcionamento; é, como muito justamente mostrou Pieras Castoriadis-Aulagnier ( '), a
construção ou criação de um pensamento delirante, com os seus traços e postulados
próprios, o que é coisa completamente diferente.
Por outro lado, a instituição da sociedade não pode recobrir totalmente o Caos do
ponto de vista dos indivíduos. Pode, melhor ou pior, suprimir, na generalidade, mas não em
pormenor. o Acaso. Por exemplo, do ponto de vista da sociedade, um acontecimento
singular (único e afectando o conjunto: uma guerra. uma calamidade natural) não escapará
nunca ao investimento pela significação que o afeiçoa ou domestica, e será incapaz de
destruir, por si próprio, o magma de significações imaginárias que mantém dada sociedade
como um conjunto - a menos que a destrua, por completo, corpos e bens. A história
judaica fornece-nos aqui o exemplo mais impressionante: as provações mais duras, as
catástrofes mais trágicas são, ao longo dela, continuamente re- interpretadas e investidas de
significação como signos da eleição do povo judeu e da sua permanência. Mas os mesmos
acontecimentos configuram-se necessariamente em consequências particulares para os
indivíduos particulares: é um filho, um marido, um irmão que foi morto na guerra ou
afogado pela inundação. A diferença destas consequências, que não é redutível a não ser
por raciocínios formais e vazios («estatísticos»), remete cada indivíduo para o não-sentido
do seu destino particular. São possíveis em muitos casos elaborações sociais de
compensação, mas dificilmente em todos os casos. A mãe espartana pode encher-se de
glória ou, no limite, sentir-se feliz pela morte valorosa na guerra do seu filho; mas tal ser-lhe-ia impossível se todos os seus filhos tivessem sido nado-mortos ou lançados ao
Kaiadas. Noutros casos, a vontade de Deus tudo cobre; mas a experiência mostra que os
indivíduos, de um modo geral, não conseguem manter-se à altura dessa ideia quando é a sua
sorte pessoal que está em jogo.
A instituição da sociedade é instituição das significações imaginárias sociais, a qual
deve, por princípio, conferir sentido a tudo o que possa estar presente, tanto no «interior»
da sociedade como no «exterior» desta. A significação imaginária social faz as coisas
serem como estas tais coisas, coloca-as como sendo aquilo que são. O aquilo que é
estabelecido pela significação, sendo esta indissociavelmente princípio de existência,
princípio de pensamento, princípio de valor, princípio de acção. Mas este trabalho da
significação é perpetuamente ameaçado (e, de um ponto de vista último, já posto em
cheque) pelo Caos em que a significação depara e pelo Caos que ela própria faz ressurgir.
Esta ameaça manifesta-se, em toda a sua realidade e toda a sua gravidade, nos dois níveis
extremos do edificio das significações: pela ausência de chave de abóboda do edificio, e
pela areia que está no lugar daquilo que o devia sustentar como fundamento.
Este fundamento deveria ter sido a preensão das significações sobre o mundo, sobre
tudo o que apresenta ou poderá vir alguma vez a apresentar-se. Mas tal preensão é sempre
incompleta e sempre precária. Só poderia ser garantida se cada coisa fosse apenas aquilo
que é, se o mundo jamais fosse mais do que aquilo que é - aquilo que a significação
estabelece que a coisa e o mundo sejam. Ora, por um lado, a significação imposta ao mundo
(e à sociedade que se institui estabelecendo-se como parte do mundo que institui) é
essencialmente «arbitrária». A auto-criação da sociedade, que se traduz em cada caso
como posição/ instituição de um magma particular de significações imaginárias, escapa à
determinação porque é precisamente auto-posição; não pode ser fundada sobre uma Razão
universal, nem reduzida à correspondência com um pretenso ser-assim do mundo. A
significação constitui o mundo e organiza a vida social de modo correlativo, sujeitando, de
cada vez, esta última a «fins» específicos»: viver como os antepassados e honrá-los, adorar
Deus e cumprir os seus mandamentos, servir o Grande Rei. ser kalos kagathos . acumular
61

as forças produtivas, construir o socialismo. Todos estes fins são sobrenaturais; são

igualmente indiscutíveis, ou mais exactamente: a sua discussão não é possível e não tem
sentido a não ser pressupondo o valor desse «fim» particular, da sociedade - a instituição
greco-ocidental -. que é a busca da verdade.
Por outro lado, por fina, subtil, poderosa que seja a significação, a sua preensão
completa sobre as coisas e o mundo: sobre o ser - exigiria que este fosse regrado de ponta
a ponta e de uma vez por todas: o que quer dizer acabado, terminado, determinado.
indentitário. Ora, o mundo— o ser— é essencialmente Caos. Abismo. Sem Fundo. E
alteração e auto-alteração. Não é senão na medida em que é sempre também por-ser. ou a-ser— é temporalidade criadora-destruidora. A significação. estabelecendo-se como total
e recobrindo tudo - o que é obrigada a fazer para responder às exigências da psique que
socializa - renunciou a criar-se o nicho ecológico estreito no e pelo qual o animal vive, e
que não dá ser e sentido senão àquilo cujo ser e sentido está, para si, funcionalmente,
assegurado. Com isto, a significação enfrenta permanentemente o risco de se achar sem
preensão diante do Caos, incapaz de recoser os rasgões do seu recobrimento do ser. (Para
uma religião como o cristianismo, que nasceu e se desenvolveu num espaço social-histórico
onde a interrogação ilimitada tinha já surgido, esta situação implica a questão subjacente
e insolúvel da teodiceia).
A significação da significação
A chave de abóboda ausente do edificio das significações é representada por este ponto
evidente e supremamente misterioso: a questão da significação. Formular as coisas assim.
parece um simples arranjo verbal. Mas tal impressão desaparece. quando esta formulação é
traduzida e precisada nas e pelas questões que a própria significação faz ser, a que dá
sentido, através das quais organiza o sentido em geral e o sentido de cada coisa particular.
Questão da origem, questão da causa, questão do fundamento. questão do fim; em suma,
questão do porquê e do para quê. Pelo facto de instaurar estas questões como católicas e
universais, a significação corre sempre o risco de elas poderem ressaltar em direcção a si
própria - como questões da origem, da causa, do fundamento e do fim da sociedade, da
instituição e da significação.
Ora, estas questões são, ao mesmo tempo. irresistivelmente chamadas pela instituição
da significação - e muito particularmente pelas potencialidades da linguagem - e não
podem receber resposta, porque, falando com propriedade. «não têm sentido». Não se vê a
partir de que é que poderiam ter sentido e resposta: toda a questão sobre o porquê e o para
quê da significação situa-sejá no espaço criado pela significação e não pode ser formulada
a não ser supondo-o como inquestionável. Não se trata aqui simplesmente de um
argumento «lógico», mas da explicitação da própria ideia de criação, emergência de um
nível ontológico que se pressupõe a si próprio e se dá a si próprio os meios de ser. O ser vivo
pressupõe o ser vivo: o «programa genético» não pode funcionar a menos que os produtos
do seu funcionamento se achem já disponíveis. A instituição pressupõe a instituição: não
pode existir a menos que os indivíduos por ela fabricados a façam existir. Este círculo
primitivo é o círculo da criação.
O surgimento da significação - da instituição, da sociedade - é criação e auto-criação; é manifestação do ser como a-ser ou por-ser. As questões da origem, do
fundamento, da causa, do fim são postas na e pela sociedade: mas a sociedade, e a
significação. não «tem» origem fundamento, causa, fim, que não seja ela própria. E ela
própria a sua própria origem - é isso o que auto-criação quer dizer - não tem a sua
origem verdadeira e essencial em qualquer coisa que lhe seja exterior, e não tem outro fim a
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não ser a sua própria existência como sociedade que estabelece esses dados fins - o que

nos confronta com um uso simplesmente formal e, em última análise, abusivo do termo
«fim».
A significação emerge para recobrir o Caos, fazendo ser um modo de ser que se coloca
como negação do Caos. Mas é ainda o Caos que se manifesta nesta e por esta emergência
ela própria, na medida em que tal emergência não tem «razão de ser» alguma e na medida
em que a significação é, em última análise, puro facto que, em si mesmo, não tem e não pode
«ter significação», não podendo a significação reabsorver-se a si própria. Em termos
lógicos: para que alguma coisa «tenha significação», deve situar-se para aquém da
necessidade absoluta, como para além da absoluta contingência. O que é absolutamente
necessário tem tão pouca significação como o que é absolutamente contingente. Ora, a
significação imaginária social - o magma das significações imaginárias sociais - é ao
mesmo tempo de uma necessidade absoluta, para quem se encontra no seu interior, e de
uma contigência radical, para aquele que lhe é exterior. O mesmo é dizer que a significação
social está ao mesmo tempo para além e para aquém da necessidade e da contingência - está alhures. E ao mesmo, tempo meta-necessária e meta-contingente.
Diga-se entre parênteses: a discussão até aqui havida mostra porque é que todas as
declarações acerca do «sentido da história» são risíveis. A história é aquilo no que e por
que o sentido emerge, onde é conferido sentido às coisas, aos actos, etc.. Não pode «ter
sentido» ela própria (ou, de resto, (não o ter») - do mesmo modo que um campo de
gravitação não pode ter (ou não ter) peso, ou um espaço económico ter (ou não ter) um
preço.

O núcleo religioso da instituição
Sob duas formas. portanto. a humanidade continua, prolonga, recria o Caos, o
Abismo. o Sem Fundo de que emerge. Caos psíquico. Sem Fundo da imaginação radical da
psique; Abismo Social, Sem Fundo do imaginário social criador da significação e da
instituição. E. ao mesmo tempo. a humanidade deve manter-se frente ao Caos, ao Abismo,
ao Sem Fundo do mundo. Desta sua situação, a humanidade tem desde o início
obscuramente conhecimento sem disso ter conhecimento e aplicando, ao mesmo tempo. um
esforço imenso para disso não ter conhecimento - numa modalidade original, hiper -paradoxal, por assim dizer inconcebível. Trata-se de recobrir o que se anuncia e se afirma
nesse e por esse mesmo esforço de reconhecimento. A este modo, de afirmação /negação do
Caos pela humanidade, não poderíamos chamar nem recalcamento. nem forciusão. nem
desconhecimento, nem escotomização, nem racionalização, nem idealização. Pelo
contrário, todos estes mecanismos surgem como derivados ou rebentos dessa apresentação/ocultação fundamental, que é a modalidade da relação da humanidade com o Caos
que a rodeia e que ela contém.
Esta apresentação /ocultação do Caos mediante a significação social não pode,
essencialmente, efectuar-se senão de uma única maneira: o próprio Caos, como tal, deve
ser tomado no interior da significação - ser significação - e. também. e assim, conferir
uma significação à emergência e ao ser da significação enquanto tal.
Ora, é isso precisamente o que a instituição da sociedade tenta sempre afirmar.
Estabelece, com efeito, que o ser é significação e que a significação (social) pertence ao ser.
Tal é o sentido do núcleo religioso da instituição de todas as sociedades conhecidas - com
a excepção relativa de duas rupturas imperfeitas e incompletas: a Grécia e o mundo
ocidental moderno, que noutra parte nos ocuparão longamente. A significação imaginária
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social do mana, por exemplo, como mais geralmente todas as que se encontram implicadas
nas crenças arcaicas, estabelece o mundo inteiro como uma sociedade de seres animados e
motivados segundo as mesmas modalidades que valem para a sociedade humana. Importa
pouco, a este respeito, que a «representação mana», die Mana-Vorstellung de Cassirer,
seja, como este queria, uma categoria mediante a qual o «pensamento mítico» pensa o ser
em geral ou que. como afirmava Heidegger criticando Cassirer, o mana seja para esse
pensamento um ente (2). A própria distinção - a «diferença ontológica» - entre um
pensamento que pensa o ser corno tal e um pensamento que pensa os entes como tais, é
impossível, seja o que for que tenha dito Heidegger. O mana, para o pensamento mítico, é.
Isso quer dizer que esse ente concentra em si, «representa» aquilo por que todo o ente é: é
determinação ontológica preseilti ficada pelo que é, em todo o ente, princípio de existência
efectiva (Wirklichkeit - wirken; energia - energein; actualitas - actus - agere). A
situação é a mesma em toda a ontologia filosófica que não se limita a traçar uma lista dos
«traços gerais» dos entes, que não permanece ontologia formal, mas tenta dizer aquilo que
o ser é, aquilo quefaz com que X possa ser dito verdadeiramente ser. Assim, para Platão, é
verdadeiramente o eidos (ou o agathon) e toda a coisa apenas é na medida em que
«participa» no eidos (e/ou, assim, mediatamente, no agathon). O tipo do pensamento não
é diferente do que preside à Mana- Vorstellung. Não se trata de maneira alguma de
«etnologizar» Platão - como não se trata de «ontologizar» superficialmente as crenças
arcaicas; mas de mostrar as necessidades profundas imanentes ao esforço visando
identificar o ser e a significação, e que dominam tanto a religião como a corrente principal
da filosofia, de Parménides a Hegel.
A instituição da sociedade é sempre também, não conscientemente, ontologia geral e
especial. Estabelece, e tem que estabelecer sempre, aquilo que é, cada coisa particular,
toda a relação e toda a reunião de coisas, como igualmente o que «contém» e torna possível
a totalidade das relações e das reuniões - o mundo. A determinação, por cada sociedade,
daquilo do que é cada e toda a coisa é ispo facto doação de sentido a cada coisa e inserção
dessa coisa em relações de sentido; é, em cada caso, criação de um mundo correlativo das
significações imaginárias sociais e dependentes destas. Mas o mundo sem mais não se
deixa reduzir a tal dependência. É sempre também outra coisa e mais do que aquilo que é
(colocado como ente). A isto, a significação institituída consegue, melhor ou pior, fazer
frente. Mas não pode fazer frente do mesmo modo ao Abismo que ela própria representa, à
manifestação do Caos que a sua própria criação constitui. Aqui, a «solução» foi ligar
conjuntamente origem do mundo e origem da sociedade, significação do ser e ser da
significação. Tal é a essência da religião; tudo o que é se torna suceptível de ser susceptível
sob as mesmas significações (ainda quando um princípio do mal se opõe a um princípio do
bem, Ahriman a Ormuzd, o segundo continua a ser um pólo privilegiado ao qual o primeiro
toma de empréstimo, por negação, o seu sentido). E mesmo na sociedade moderna
(capitalista tradicional, ou capitalista burocrática), que pretende instituir-se à distância da
religião, a persistência de uma dimensão quase - ou pseudo - religiosa da instituição
enuncia-se e denuncia-se da mesma maneira: origem do mundo e origem da sociedade,
funcionamento de um de outra encontram-se ligados conjuntamente na e pela
«racionalidade», as «leia da natureza» e as «leis da história».
O avesso de todo o direito e de todo o avesso

Este ligar conjuntamente da origem do mundo e da origem da sociedade deve, bem
entendido, reconhecer sempre a especificidade da sociedade sem romper a homogeneidade
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do mundo. Deve, ao mesmo tempo, diferenciar e articular firmemente a instituição humana
e a ordem imputada às coisas, cultura e natureza. Que a homogeneidade do mundo e da
sociedade ou a homogeneidade do ser, do ponto de vista da significação, não deva ser
rompida é uma consequência praticamente irresistível da ilimitação da dxigência da
significação: resposta ao Caos, a significação é simultaneamente negação deste. Ora, este
postulado da homogeneidade do ser - a ontologia unitária - é consubstancial à
heteronomia da sociedade. Implica, com efeito. necessariamente a posição de uma fonte
extra-social da instituição (e da significação) e, portanto, a ocultação da auto-instituição da
sociedade, o recobrimento pela humanidade do seu próprio ser como auto-criação.
Inversamente, esta posição, e o postulado da homogeneidade de onde ela decorre, equivale
à denegação da «contigência» da significação e da instituição, ou mais exactamente, do que
designámos como o alhures da significação relativamente à necessidade e à contingência, e
a que chamamos a meta-contingência (ou a meta-necessidade) da significação. Esta
denegação é evidentemente consubstancial à hubris suprema da existência, a hubris
ontológica. Mais do que em qualquer outro lugar, esta é manifesta na instituição da religião,
mesmo quando aí se disfarça, admiravelmente, sob a aparência do seu contrário.
Seria mais do que superficial dizer que há sempre «relação» entre a religião e a
instituição da sociedade. Como já vira bem Durkheim, a religião é «idêntica» à sociedade
no início e durante muito tempo: na realidade, esta identidade verifica-se para a quase
totalidade das sociedades conhecidas. Toda a organização do mundo social é, quase em
toda a parte, quase sempre. essencialmente «religiosa». A religião não «acompanha», não
«explica», não «justifica» a organização da sociedade: é essa organização, no seu núcleo
não trivial (organização que, por certo, inclui sempre a sua própria (<explicação»). E a
religião que estabelece o que é pertinente e não pertinente. Melhor, como tudo é pertinente
para a sociedade, a significação e a religião é a religião que organiza, polariza e valoriza o
pertinente, que o hierarquiza, num uso do termo que aqui reencontra o seu sentido inicial.
Ligar conjuntamente: «imagem do mundo» e «imagem da sociedade» para si
própria - e, portanto, também do seu «lugar no mundo» - foram sempre duas faces da
mesma coisa, pertencendo ao mesmo magma de significações imaginárias sociais no e pelo
qual cada sociedade se faz ser fazendo-se ser. «Imagem» aqui não quer evidentemente
dizer decalque ou reflexo, mas obra e operação do imaginário radical, esquema imaginário
organizador e constituinte (3). As significações imaginárias que organizam a sociedade não
podem deixar de ser «coerentes» em relação àquelas que organizam o mundo. Pelo menos,
tal é o facto fundamental que até aqui tem caracterizado a instituição da sociedade. E
que, assim formulado e acrescentado da questão: e porque é que deve ser assim? - nos
revela aquilo que, ao mesmo tempo, foi aparente necessidade da instituição da sociedade
no seu ser-assim, e se manifesta perante nós, retrospectivamente como<arbitrário» radical

dessa modalidade da instituição.
Em particular, a origem da existência e da instituição da sociedade foi sempre definida
nas e pelas crenças religiosas. A ligação profunda e orgânica da religião com a heteronímia
da sociedade exprime-se nesta dupla relação: toda a religião inclui no seu sistema de
crenças a origem da sociedade da instituição, e a instituição da sociedade inclui sempre a
interpretação da sua origem como extra-social, e por aí remete para a religião.(Falo das
religiões socialmente efectivas, não das seitas nem de certos movimentos religiosos como o
cristianismo ou o budismo nas suas origens e antes da sua transformação em religiões
instituídas. Esta transformação, nomeadamente no caso do cristianismo, acarretou, do
ponto de vista aqui discutido, consequências muito pesadas: a instituição social, de início
ignorada ou posta à distância, foi mais tarde propriamente saeralizada).
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instituição, possibilidade sempre presente de alteração dessa instituição; reconhecer-se
como sempre mais e sempre outra coisa também em relação aquilo que ela é.
Reconhecimento, sem dúvida, extremamente dificil. E característico que o pensamento
filosófico tenha sabido, desde a origem, reconhecer mais ou menos explicitamente o Caos
gerador /destruidor da psique, o Abismo no sujeito singular, ainda que sob rubricas
desastradas ou inapropriadas; mas que nada de análogo tenha até aqui podido ser pensado
no domínio do social-histórico, cuja alteração, instauração e até a própria existência foram
sempre consideradas pelo pensamento herdado como efeito ou consequência de causas
exteriores à sociedade.
Esta ocultação encarniçada, este desconhecimento ininterrupto coloca uma questão, à
qual tentei noutra parte fornecer elementos de resposta (8). O essencial traduz-se no
seguinte: a auto-ocultação da sociedade, o desconhecimento pela sociedade do seu próprio
ser como criação e criatividade permite-lhe pôr a sua instituição fora de causa, escapando à
sua própria acção. O que vale dizer: permite-lhe instalar-se como sociedade heterónoma,
numa clivagem doravante ela própria instituída entre sociedade instituída, no recobrimento
do facto de que a instituição da sociedade é auto-instituição, ou seja: auto-criação. Sem
dúvida que surge aqui uma nova questão: e porque é que, então, a sociedade se institui
como heterónoma? Sabe-se que houve autores que afirmaram que a heteronomia social é
de essência ou estrutura. A humildade política a que nos convidam esconde mal a
arrogância metafisica da resposta - o essencial acerca da essência do social seria algo já
sabido -, que não passa, porém, de uma verificação empírica (já discutível) disfarçada
de tautologia ontológica.
Neste quadro tradicional, a questão não só não comporta resposta como não pode
sequer ser pensada. A sociedade cria-se - , para começar, cria-se como sociedade
heterónoma. Tais factos não comportam «explicação». Que lugar poderia ser o alguma vez
ocupado por quem a fornecesse, e como poderia ser fabricada a sonda que sondasse esse
lugar particular do Abismo? Podemos, certamente, elucidar parcialmente a coisa
verificando - como explico noutra parte (9) - que é uma condição quase necessária da
existência da instituição tal como foi criada, tal como a conhecemos até aqui, que esta
afirme a sua própria inalterabilidade a fim de se estabilizar; que, produto da actividade
criadora da sociedade, se dê, depois, uma origem exterior à sociedade, tendendo assim a
subtrair-se à alteração. Mas apenas a distracção nos poderia fazer esquecer que dizendo
isto, nos movemos no interior do círculo da criação já feita, limitando-nos a explicitar a
solidariedade dos seus pontos. Colocando a sua instituição como imposta por uma fonte
exterior a ela, a sociedade recobre o Caos, ou estabelece um compromisso com ele,
defende-se contra o Abismo que ela é em si própria. Não se trata, por certo, da única
maneira possível de viver sobre o Abismo. E apenas a distracção nos poderia fazer
esquecer que esta interrogação em si própria refuta já a ideia de uma heteronomia
essencial ou estrutural, uma vez que não é sequer possível senão como ruptura efectiva - ainda que parcial - dessa heteronomia.
Não podemos «explicar» a heteronomia da sociedade, nem porque é que a religião foi,
até agora, uma componente central da instituição da sociedade. Mas elucidámos certos
aspectos desse facto capital: que toda a instituição heterónoma da sociedade tem sido,
centralmente e essencialmente, religiosa. Por outras palavras: o enigma da sociedade
heterónoma e o enigma da religião são, em larga medida, um mesmo e só enigma

(10).

Inútil acrescentar, depois disto, que a ideia segundo a qual a religião pertenceria à
«ideologia», à «superestrutura» ou seria um «reflexo invertido» do «mundo real», está
abaixo do ridículo, O «mundo real» é de cada vez definido e organizado mediante um
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Deste Abismo, a humanidade tem, sem dúvida, essa experiência que assina e sela a
sua saída da simples animalidade. «O homem é um animal inconscientemente filosófico,
que se pôs as questões da filosofia muito antes de a filosofia existir como reflexão explicita;
e é um animal poético, tendo fornecido no imaginário resposta a essas questões» (5).
Nascimento, morte, sonho, desejo, acaso, proliferação indefinida dos entes, identidade e
alteridade dos sujeitos, imensidade do espaço, retorno das estações e irreversibilidade do
tempo: coisas, em certo sentido, nomeadas, designadas, captadas desde sempre na e pela
linguagem, e noutro sentido, sempre igualmente novas, igualmente outras, igualmente para
além. Manifestação em si própria da emergência do ser, a humanidade rompe desde o início
a simples regulação biológica, aparentemente e a nossos olhos «fechada sobre si mesma».
O homem é o único ser vivo a romper a clausura informacional/ representativa /cognitiva na
e pela qual é todo o demais ser vivo. Simultaneamente, numa cisão absoluta e numa
absoluta solidariedade, surgem a mónada psíquica, essencialmente «louca», a-real, criação
de uma vez por todas e fonte de uma criação perpetuamente continuada, o Abismo em nós
próprios, fluxo representativo/afectivo/intencional indeterminado e incontrolável, psique
em si própria radicalmente inapata para a vida; e o social-histórico, criação de uma vez por
todas da significação e da instituição, e fonte de uma criação continuada, o Abismo como
imaginário social ou sociedade instituinte, origem da criação como história, da
criação /destruição das significações e das instituições particulares. A mónada psíquica
não poderia sobreviver um instante se não sofresse uma socialização violenta e forçada; é
pela fabricação social do indivíduo que a instituição torna possível a vida do sujeito humano
e a sua própria vida como instituição. E a seiva da mónada psíquica, que jamais seca, uma
vez tomada num espaço socialmente instituído e formada por uma linguagem, objectos,
ideias, normas que jamais poderia ter produzido por si própria, contribui para nutrir a
criação histórica.
A humanidade constitui-se fazendo surgir a questão da significação e fornecendo-lhe
imediatamente respostas. (De facto, é nas respostas que lemos a pergunta). A sociedade
existe instaurando um espaço de representações participadas por todos os seus membros e
que cunham o magma das significações imaginárias sociais de cada vez instituídas.
Imaginárias no sentido estrito e forte. Nenhum sistema de determinações instrumentais,
funcionais, esgotando-se na referência à «realidade» e à «racionalidade» se pode bastar a si
próprio. Na medida em que coloca a questão da significação. a sociedade não pode nunca
encerrar-se no «para aquém» da sua «existência real». Não é que. como pensa Marx - e,
por momentos. Freud - que, para uma «existência real» insatisfatória, a sociedade
procure, ao longo de todo um período. compensações imaginárias (será caso de
perguntarmos se a existência das vacas é completamente satisfatória e. na negativa, qual a
religião delas). E que esta «existência real» é impossível e inconcebível como existência de
uma sociedade, sem a posição de fins da vida individual e social, de normas e valores que
regulam e orientam essa vida, da identidade da sociedade considerada. do porquê e para
quê da sua existência, do seu lugar no mundo, da natureza deste mundo - e nada disto se
deixa deduzir da «realidade» ou da «racionalidade», nem <determinar» pelas operações da
lógica conjustista-identitária (6).
A humanidade não pode ser encerrada na sua existência «real». Tal quer dizer que faz
a experiência do Abismo ou que o Abismo se lhe impõe. Ao mesmo tempo. a humanidade
foi até hoje incapaz de aceitar simplesmente esta experiência. Pode parecer paradoxal. mas
é evidente assim que reflectimos no caso: desde a origem e sempre. a religião responde à
incapacidade que os homens têm de aceitar aquilo a que se chamou, mal. «transcendência» - quer dizer: aceitar o Caos e aceitá-lo como Caos. enfrentar de pé o Abismo. Aquilo
a que foi possível chamar a alteridade absoluta. o limite de toda a significação estabelecida.

68

o avesso inacessível que se constitui perante todo o direito a que se acede. a morte que
habita a vida toda, o não-sentido que borda e penetra todo o sentido.
Em todas as sociedades conhecidas, e até ao momento em que se inicia a
decomposição da sociedade capitalista, as significações imaginárias sociais foram
centralmente e essencialmente <<religiosas>): reuniram o reconhecimento e o recobrimento
do Abismo. Reconhecimento, na medida em que permitem a experiência do Avesso, da
Irrupção. da súbita estranheza do Familiar, da revolta do Domesticado, da evanescência do
Dado. Recobrimento na medida em que do Abismo fornecem sempre um Simulacro, uma
Figura, uma Imagem - no limite, uma Palavra ou um Verbo - que o «re-presentam» e
são a sua apresentação instituída: o Sagrado. Através do Sagrado, o Abismo torna-se
pretensamente circunscrito, localizado e como que presente à vida social «imanente».
A religião fornece um nome ao inominável, uma representação ao irrepresentável, um
lugar ao inlocalizável. Realiza e satisfaz ao mesmo tempo a experiência do Abismo e a
recusa de o aceitar, na medida em que o circunscreve - pretende circunscrevê-lo dando-lhe uma ou várias figuras, designando os lugares que ele habita, os momentos que ele
privilegia, as pessoas que o encarnam, as palavras e os textos que o revelam. E, por
execelência, a apresentação /ocultação do Caos. Constitui uma formação de compromisso, que compõe, ao mesmo tempo, com a impossibilidade por parte dos seres humanos de se
fecharem no aqui-agora da sua «existência real» e com a sua impossibilidade, quase igual,
de aceitarem a experiência do Abismo. O compromisso religioso consiste num falso
reconhecimento do Abismo mediante a sua re-presentação (Vertretung) circunscrita e,
melhor ou pior, «imanentizada».
Esta re-presentação obrigatória - a «delegação por representação», a Vorstellungsreprãsentanz do Abismo na «realidade», do Avesso no Direito social - constitui a
idolatria necessária da religião. Toda a religião é idolatria. Nenhuma religião efectiva, tal
como se encontra historicamente instituída e tal como funciona socialmente tem ou pode
verdadeiramente ter comércio com o Abismo - com aquilo a que chama a «transcendência», quando é assim que lhe chama, O Abismo, ao mesmo tempo, enigma, limite, avesso,
origem, morte, fonte, excesso daquilo que é sobre aquilo que isso é, encontra-se sempre
presente e sempre noutra parte, em toda a parte e em nenhuma, o não-lugar em que todo o
lugar se recorta. E toda a religião o condensa ficticiamente, o coisifica - ou o personifica,
o que vem a dar no mesmo - de uma ou de outra maneira, exportando-o para um qualquer
«alhures» e re-importando-o de novo para este mundo sob a forma do Sagrado. O Sagrado
é o simulacro coisificado e instituído do Abismo: dá-se como presença «imanente»,
separada e localizada, do «transcendente». A relação «mística» com o Abismo, seja
«autêntica» ou fenómeno alucinatório, não importa aqui: não houve nunca e nunca haverá
religião mística dos místicos. O verdadeiro místico não pode deixar de ser separado em
relação à sociedade. Na sua efectividade social, a religião fornece e tem que fornecer
sempre simulacros instituídos do Abismo. As próprias «vidas dos místicos» funcionam,
como simulacros que tais. Toda a religião é idolatria - ou não é religião social efectiva.
Na religião, as próprias palavras - as palavras sagradas - funcionam e não podem deixar
de funcionar como ídolos.
Formação de compromisso, a religião é falso reconhecimento, apresentação/ocultação do Abismo. Fornece «respostas» determinadas, figuradas, coisificadas às questões nas
quais se articula e cunha a questão da significação. Entre estas questões, encontra-se
sempre a questão da origem, do fundamento, da causa, do fim - a qual se dirige igualmente
e sobretudo à própria sociedade e à sua instituição. Este mesmo reconhecimento/recobrimento do Abismo que relativamente a tudo a religião efectua, ela efectua-o também e
sobretudo - quer dizer: efectua-o a sociedade através da religião - relativamente ao

próprio ser da sociedade como tal. Atribuindo uma origem extra-social, «transcendente», à

instituição como ao ser da sociedade, a religião realiza, ainda aqui, uma formação de
compromisso. Reconhece que a sociedade nunca se reduz àquilo que é, que a sua
existência «real», «empírica», não a esgota; que, por exemplo, nem o funcionamento da
sociedade instituída jamais dará conta da sua instituição uma vez que a pressupõe; nem
qualquer «causa», «razão», «factor», imanentes, determinados, podem explicar e ainda
menos fundar o porquê e o para quê da instituição da sociedade em geral e do seu ser-assim,
caso a caso específico. Mas ao mesmo tempo recobre Abismo, o Caos, o Sem Fundo que a
sociedade é para si própria; oculta-o como auto-criação, fonte e origem imotivada da sua
instituição. Nega o imaginário radical e põe em seu lugar uma criação imaginária
particular. Vela o enigma da exigência da significação - que faz nascer a sociedade e que a
sociedade faz nascer - imputando à própria sociedade uma significação que lhe teria vindo
de alhures.
Qual é a origem, a causa, o fundamento da instituição (quer dizer da sociedade)? Qual
é o seu porquê, a sua razão de ser? A esta questão, desde sempre a religião fornece uma
resposta, afirmando que a instituição da sociedade procede da mesma «origem» que todas
as demais coisas, que possui, portanto, a mesma solidez e o mesmo fundamento que o
mundo inteiro e as coisas que opreenchem, bem como uma finalidade que aí se articula.
Deste modo, a religião arranja uma saída ou uma janela no para aquém, reconhecendo que
a sociedade, como qualquer outra coisa igualmente, não se esgota naquilo que é. E, ao
mesmo tempo, fecha a questão, atribui ao ser e ao ser-assim da sociedade uma causa e uma
razão de ser determinadas. Pedra angular da instituição da sociedade, veículo das
significações últimas e garante de todas as outras, a religião tem que santificar, de uma ou
de outra maneira, ao mesmo tempo, a sua própria origem e a origem da instituição da
sociedade cujo núcleo forma.
Enigma da heteronomia, enigma da religião
Ora, tal como o indivíduo, geralmente, não é capaz de reconhecer o Abismo que é em
si próprio, também a sociedade não foi até agora capaz de se reconhecer como matriz e
como Abismo. Ao indivíduo, a instituição social fixa, de cada vez, imaginariamente, uma
origem ou causa e um porquê que é fim ou destino. Atribui-lhe como origem uma
genealogia, uma família, o próprio meio social - a fim de que o indivíduo possa recobrir e
desconhecer o núcleo abissal que ele próprio e em si próprio é, esquecer que não pode ser
reduzido a nenhuma origem, que é sempre também outro para além daquilo que é, «efeito
que ultrapassa as suas causas, causa que os seus efeitos não esgotam» (7), e que a sua
fabricação social como indivíduo jamais poderá reduzir aquilo que ele será aquilo que já foi.
Fixa-lhe um porquê - uma função, fim, destino social e cósmico - para o fazer esquecer
que a sua existência é sem porquê e sem fim. E esta atribuição de uma origem e de um fim
fora dele próprio, arrancando-o ao mundo da mõnada psíquica (que é, para si própria,
origem e fim de si própria) que faz do indivíduo algo de socialmente determinado, algo que
lhe permite funcionar como indivíduo social, adstrito à reprodução em princípio indefinida
da mesma forma de sociedade que é a da que o fez ser aquilo que ele é.
A origem, a causa, o fundamento da sociedade é a própria sociedade, como sociedade
instituinte. E até agora tal não tem podido ser reconhecido. A sociedade não pôde
reconhecer em si própria a sua própria origem; reconhecer-se como fazendo surgir a
questão da significação, engendrando respostas imotivadas a essa questão, respostas
encaradas na e instrumentadas pela sua instituição; ver-se como criação, fonte da sua
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A instituição heterónoma da sociedade e a religião são de essência idêntica. Visam
ambas a mesma coisa e pelos mesmos meios. Não visam simplesmente a organização da
sociedade. Visam dar uma significação ao ser, ao mundo e à sociedade, e a mesma
significação. Devem mascarar o Caos, e em particular o Caos que é a própria sociedade.
Mascaram-no, reconhecendo-o em falso, através da sua apresentação /ocultação, dele
fornecendo assim uma Imagem, uma Figura, um Simulacro.
O Caos: o Sem Fundo, o Abismo gerador-destruidor. a Ganga matricial e mortífera, o
Avesso de todo o Direito e de todo o Avesso. Não viso, mediante estas expressões, um
resíduo de desconhecido ou de incognoscível; e também não aquilo a que se chamou a
transcendência. A separação da transcendência e da imanência é uma construção artificial,
cuja razão de ser é permitir o recobrimento de que precisamente estou a querer falar aqui.
(4) A pretensa transcendência - o Caos, o Abismo, o Sem Fundo - invade constantemente a pretensa imanência - o dado, o familiar, o aparentemente domesticado. Sem esta
invasão perpétua, não haveria simplesmente «imanência». Invasão que se manifesta tanto
pela emergência do irredutivelmente novo, da alteridade radical, sem o que aquilo que é não
seria senão um Idêntico absolutamente indiferenciado, quer dizer: Nada; como pela
destruição. a nadificação, a morte. A morte é morte das formas, das figuras, das
essências - não simplesmente dos seus exemplares concretos, sem o que, uma vez mais,
aquilo que é não seria mais do que repetição no prolongamento indefinido ou na simples
ciclicidade, eterno regresso. Mal se torna necessário sublinhar que a destruição ontológica
faz surgir uma interrogação tão pesada como a criação ontológica. E pelo mesmo
movimento e as mesmas necessidades que ambas foram sempre, nos factos e para além das
palavras, desconhecidas pelo pensamento herdado através da supressão do tempo, da
idealidade como conservação intemporal, da dialéctica como superação cumulativa e
recuperação integral do devir no Absoluto. E é pelas mesmas necessidades que a filosofia
tradicional negou sempre a possibilidade de destruição daquilo que verdadeiramente é:
destrutível e perecível foram para ela (desde Parménides e Platão) os nomes mesmos do
menos-ser, do não-ser, da ilusão, ou então simples decomposições-recomposições de
colectivos, por trás dos quais se manteria sempre o permanente ou o a-temporal, seja sob a
forma de constituintes últimos inalteráveis, seja sob a forma de leis ideais.
A sociedade para além da sua «realidade»
A ideia de transcendência implica a ideia de uma separação absoluta, expressão, de
resto, redundante: o absoluto é o totalmente separado. Mas o Caos não é separado. Há um
avesso insondável em todas as coisas e esse avesso não é passivo, algo que simplesmente
resistiria sempre, cedendo passo ou terreno, aos nossos esforços de compreensão e
domínio. E fonte perpétua, alteração sempre iminente, origem que não é relegada para fora
do tempo ou para um dado momento de arranque do tempo, mas constantemente presente
no e pelo tempo.
E literalmente temporalidade - na condição de se compreender que o tempo de que se
trata aqui não é o tempo dos relógios, mas o tempo que é criação /destruição, o tempo como
alteridade/alteração. A criação é já destruição - destruição daquilo que era na sua
aparente «completude» doravante rasgada. O tempo da criação está nos antípodas do
tempo da repetição, o único que, por definição, se deixa «medir», ou seja: transformar no
seu contrário. O tempo é somente o excesso do ser sobre toda a determinação que
poderíamos conceber-lhe e fornecer-lhe. O tempo é o excesso do ser sobre si próprio,
aquilo por que o ser é sempre essencialmente a-ser, ou por-ser.
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magma de significações imaginárias sociais, significações relativas a questões às quais
nenhuma resposta «real» ou «racional» poderia jamais ser apresentada. A resposta, do
mesmo modo que a maneira de articular implicitamente as questões, foi de cada vez
fornecida por esse conjunto de crenças instituídas a que chamamos religião. E, situando
obrigatoriamente a origem da instituição no mesmo lugar que a sua própria origem: no
exterior da sociedade - a religião foi sempre expressão central, veículo e garante da
heteronomia da sociedade.
A autonomia como questão permanente
A autonomia da sociedade pressupõe, evidentemente, o reconhecimento explicito de
que a instituição da sociedade é auto-instituição. Autónomo significa, literalmente e
profundamente: estabelecendo a sua própria lei para si próprio. Auto-instituição explicita e
reconhecida: reconhecimento pela sociedade de si própria como fonte e origem; aceitação
da ausência de qualquer Norma ou Lei extra-social que se impusesse à sociedade; e por
aqui mesmo, também abertura permanente da questão abissal: qual pode ser a medida da
sociedade se nenhum estalão extra-social existe, que pode e que deve ser a lei, se nenhuma
norma exterior lhe pode servir de termo de comparação, que pode ser a vida sobre o Abismo
uma vez compreendido que é absurdo atribuir ao Abismo uma figura precisa, ainda que de
uma Ideia, um Valor, um Sentido determinados de uma vez por todas?
A questão da sociedade autónoma é também esta: até quando a humanidade terá
necessidade de se ocultar o Abismo do mundo e de si própria por trás dos simulacros
instituídos? A resposta não poderá ser fornecida, se o vier a ser, a não ser simultaneamente
no plano colectivo e no plano individual. Nos dois planos, pressupõe uma alteração radical
da relação com a significação. Apenas sou autónomo se for origem do que vier a ser (arché
tôn nin, dizia Aristóteles), sabendo-me como tal. O que vier a ser - o que eu fizer -,
entendido não trivialmente, não se refere ao monte de feno a que me dirigirei de preferência
a um outro equidistante; mas ao sentido do que eu fizer, dos meus actos, da minha vida.
Sentido que não é nem contingente, nem necessário, que está para além, ou alhures; só
poderia ser necessário no solipsismo absoluto, e contingente, se eu me colocasse,
relativamente a mim próprio, numa posição de total exterioridade.
A analogia - e não se trata de analogia apenas - é válida para a sociedade. Uma
sociedade autónoma é origem das significações que cria - da sua instituição - e sabe-se
como tal. Uma sociedade autónoma é uma sociedade que se auto-institui explicitamente. O
mesmo é dizer: sabe que as significações nas e pelas quais vive e é como sociedade são obra
sua e que não são nem necessárias, nem contingentes. E aqui também, a ideia de que as
significações sociais são, no seu ser deste modo definido, necessárias caminhou,
historicamente, a par do equivalente de um solipsismo social-histórico: a verdadeira
Revelação é aquela de que nós beneficiámos, a nossa sociedade é a única verdadeira ou a
sociedade por excelência, as outras não são verdadeiramente, estão nos limbos, são menos,
estão à espera de ser - de evangelização. Do mesmo modo, a ideia de que as significações
sociais são simplesmente contingentes parece estar realmente na base da decomposição
progressiva do tecido social no mundo contemporâneo.
Agosto 1978 - Maio 1980
Tradução de Miguel Serras Pereira
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NOTAS
() Piera Castoriadis - Anlagnier. La Violence de l'interprétation. Paris. PUF. 1975.

* Ser «belo». «bom». «admirável», no sentido helénico clássico do cidadão ideal, e o ideal caractenstico de
Atenas (N.T.).
(2) A critica do segundo volume da Philosophie der symbolischen Formen de Cassirer. Das mythische
Denken (1925) por Heidegger foi publicado na Deutsche Litteraturzeitung Hefi 21(1929). p. 1000-1002.
Agradeço a Marcel Ganchet ter-me comunicado esse texto.
(3) Sobre todos estes pontos. cf . MTR(=ISS). p. 163-65. 178-185. 191-197, 200-202. 208-209, 225-228.
Textos publicados pela primeira vez em Socialisme ou barbarie. em 1965.
(4) lIS. p. 445.
(5) MTR(=ISS). p. 206.
(6) Cf. MTR e ISS. cap. III. V. VII em particular.
(7) «Epilégomênes à une théorie de l'ãne». L'Inconscient. n.° 3. 1968: agora in Les carrefours du labyrinthe.
le Seuil. 1979. p. 43.
(8) ISS. p. 293-296.
(9) 115, p. 293-296 e 496-498.
(lO) Cf. também o importante texto de Marcel Gauchet. «La dette du sens et les racines de L'Etar». in Libre.
n.° 2. Payot. Paris. 1977. p. 5-43.
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Carlos Abreu

Meói
mra e Esquecimento
O regresso do individual como tema privilegiado das análises e das reflexões era, de
todo, inevitável.
Com o Renascimento e a Reforma a consciência quis-se individual e autónoma.
Desde então até hoje, o itinerário do individual tem-se caracterizado por um
movimento de luz e sombra, memória e esquecimento, erupções e depressões, qual viagem
em montanha russa da cultura e da civilização. Este movimento de contraponto com o
universal, porque racional, e também social, tem um momento forte com os séculos XVIII e
XIX-XX.
Tomando como hipótese que o pensamento e a atitude dominantes durante o século
XIX e a primeira metade do século XX levaram a cabo um reducionismo extremo do
pensamento liberal - uma vez que não aprofundaram as suas antinomias, ora privilegiando um dos seus termos, ora querendo resolver as suas contradições, ou como diz
Châtelet: «o imperialismo dos sistemas, o poder dos discursos totalizantes, o tribunal
cruel da Razão constituída que despreza (ou reprime) a espessura e as contradições dos
existentes» - teria como consequências inevitáveis a erupao do irracional, do individual,
da natureza - o que nos leva a pensar nas atitudes e movimentos dos anos 60 e 70, que
denotam uma inspiração anarquista e, com a sua subsequente apropriação e elaboração
teórica, o regresso do liberalismo.
CIÊNCIA & TÉCNICA
O homem não consegue voar porque não é ave, isto é, o seu corpo não possui as
características necessárias ao voo. Tal facto foi tido como limitativo pelo homem que,
durante muito tempo, identificou voo com sonho, voo com liberdade.
Hoje o homem desloca-se em aviões, embora não voe.
Aquilo que foi um desejo pessoal de aventura, é hoje uma necessidade social e uma
comodidade pessoal.
Tomando como referências os conceitos de: ritmo, dimensão, intensidade e modo,
para avaliar o que é hoje a civilização e compará-la com aquilo que já foi, poderemos
concluir que, a este nível, a grande transformação se começou a processar a partir do século
XVIII com a consolidação da ciência, os êxitos da técnica e a rentabilização dos novos
processos de produção. Era a industrialização.
Pergunta: Qual era a medida de todas as coisas? O indivíduo? A comunidade? O
lucro?
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Hoje são vários os que afirmam o fim deste estado de coisas e, simultaneamente,
proclamam o pós-industrial, a terceira vaga, o pós-socialismo, o pós-modernismo como
aquilo que ainda não é mas vai ser em virtude do aparecimento das novas tecnologias.
Pergunta: Qual será a medida de todas as coisas? O indivíduo? A comunidade? A
eficácia?
Das ideias e das técnicas não basta que sejam novas. E necessário sabermos o que
somos e o que queremos ser para que possamos utilizar o novo.
A todo o século XIX e à primeira metade do século XX esteve subjacente um conceito
de progresso que determinou toda uma maneira de ser e todo um modo de estar do indivíduo
face a si, aos outros e ao saber que o lançou numa civilização de massas, num quotidiano
anódino, no anonimato do número, e onde a sua única razão de ser era a de contribuir para o
mais depressa, para o maior, para o mais potente, numa lógica de poder de quanto mais
houver mais se distribui, onde só poucos que nada tinham ganhavam e onde só poucos que
muito possuíam perdiam, jogo onde se jogava também aquilo que a cada um e só a ele é
dado viver, a sua vida.
Não nos iludamos, as novas técnologias serão aquilo que fizermos delas, assim como
as outras foram aquilo 'que outros fizeram delas.
Temos, pois, o dever de aprender com o que se passou com as tecnologias pesadas
para saber utilizar as tecnologias leves.
E se, por um lado, sabemos que as novas técnologias, seja qual for a sua gestão,
modificarão as áreas sócio-económicas, por outro lado pensamos que elas poderão criar
condições para uma redefinição dos ritmos, das dimensões, das intensidades, dos modos,
capaz de propiciar uma assunção do indivíduo, da comunidade e das relações interpessoais.
ILUMINISMO E PÓS-MODERNISMO

Se lermos uma descrição do ambiente cultural do século XVIII e se estivermos atentos
ao espírito do nosso tempo, não será dificil estabelecermos certas semelhanças e afinidades
entre as problemáticas, o espírito e as atitudes nestes dois tempos da cultura europeia.
Ser-nos-á útil esta tentativa, mesmo que saibamos da diferença de condições, uma vez
que o essencial está nas alternativas possíveis e na intenção das opções tomadas. «Desde
Platão que a questão da legitimação da ciência se encontra indissociavelmente conexa com
a da legitimação do legislador. Nesta perspectiva, o direito de decidir o que é verdeiro não é
independente do direito de decidir o que é justo, mesmo se os enunciados submetidos
respectivamente a uma e a outra autoridade são de natureza diferente. E que há geminação
entre o género de linguagem que se chama ciência e esse outro que se chama ético e político
(...)'saber e poder são as duas faces de uma mesma questão: quem decide o que é saber e
quem sabe o que convém decidir? A questão do saber na era da informática é, mais que
nunca, a questão do governo». (Lyotard)
(...)
«No entanto, o que constitui uma forma de unidade neste conjunto é a diversificação
do objecto. A metafisica do século anterior já não pode assegurr a sua função redutora:
doravante as práticas fazem explodir os saberes. Simultaneamente, novos objectos se
impõem, nocivos para a pretensão especulativa de totalização.
«Ora é a ciência nova, ora é o devir social, ora é a conduta individual, ora é o drama
das relações pessoais, ora é o enigma do corpo ( ... ). Em suma, faz-se a «revolução»: ela
está sem dúvida mais presente num ou noutro pensador. Todavia, o que é efectivamente
revolucionário é muito mais a sua diversidade actuante ( ... ).
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«Os Estados desmoronam-se: o discurso filosófico é alegre, apaixonado, inventivo.
Entretanto, a indústria cresce e impõe-se. Em breve, na Revolução Francesa construirá
uma nova imagem do Estado que a ordem de Napoleão Bonaparte - com toda a
simplicidade - administrará. A ideologia filosófica seguirá o movimento: reconstrói
doutrinas, ordena as suas ideias; passada a tormenta, elabora de novo discursos
totalizantes. admiráveis quanto aos conhecimentos e ao rigor. Aparece um outro discurso
do Estado— dos Estados, pois a luta ideológica está em acção.» (Châtelet).
SÉCULOS XIX E XX
O século XIX foi um desvio e uma desvirtuação de um momento fecundo do
pensamento europeu, o Iluminismo, que se repercutiu na primeira metade do século XX.
Neste período de tempo foi levado a cabo um reducionismo do pensamento liberal, ao
mesmo tempo que se introduziu um modo maniqueísta de pensar e ser, e se potencializaram
formas rígidas e autoritárias de organização e administração social, limitadoras da
criatividade e liberdade individuais.
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• Com o positivismo, o capitalismo e o marxismo, que entre si contrabandeiam valores
como: racionalismo (ciência e técnica). optimismo (sistema e abundância), progresso
(crescente e inevitável), futuro (justificação e recompensa), dá-se a desintegração de uma
unidade heterógénea, o abandono do indivíduo como referente das problemáticas, a
justificação dos meios pelos fins, o adiamento dos objectivos.
Tais factores introduziram uma dinâmica que exponenciou os ritmos, as dimensões, as
intensidades e os modos do nosso viver a níveis tais que puseram em causa o indivíduo, as
relações inter-pessoais e a comunidade.
Os desiquilíbrios. as desarmonias, a crise, não estão nas dicotomias desenvolvido/não
desenvolvido, rico/pobre, opressor/libertador, mas naquilo que lhes está subjacente. que
lhes é inerente e que atravessa os seus termos: o sentido. a intenção, os valores.
O ANARQUISMO
O anarquismo é um projecto de liberdade que, também ele, arranca do Iluminismo.
Projecto que teoricamente se consusbstancia num frente a frente com as tendências
dominantes. Contudo, o anarquismo não atravessa incólume todo este período e esta
problemática. Ora se radicaliza. excluindo-se (individualismo anti-sociais, acção directa
violenta), ora se quer eficaz, instituindo-se (sindicalismo revolucionário, organização
específica).
Grande parte dos ensaios e das histórias a ele dedicados deixam no esquecimento
algumas das propostas dos seus teóricos, ao mesmo tempo que erigem mitos e
preconceitos; este facto, juntamente com a assimilação de algumas características do
contexto - positivismo. colectivização, etc. - empurraram o pensamento anarquista
para uma posição onde predominava, sobretudo, a reacção emotiva: recusa, insubmissão,
irreverência, etc..
Assim, o que ecoou nos nossos dias foi, de modo esquemático. ou a nostalgia doutros
tempos, ou a atitude de nem... nem...
Um aspecto importante do anarquismo está no facto de, radicalizando aspectos do
pensamento liberal, ter salvaguardado a sua diversidade e heterogeneidade, ao mesmo
tempo que aprofundava as suas antinomias como o comprovam a teoria federalista, a teoria
autogestionária, a democracia directa, o anti-estatismo, a pedagogia libertária. Também
aqui parte do futuro se encontra esquecida no passado.

O pensamento liberal, tal como o pensamento libertário, não sendo a luz que guie nem
o sol que encandeie, foi, no entanto, apanhado no jogo de luzes e sombras do positivismo,
do capitalismo e do marxismo. Por isso proponho um regresso às Luzes do século XVIII e
uma viagem pelas sombras dos séculos XIX-XX para chegarmos a bom porto no século
XXI.
O viver e o saber só são possíveis se se fazem de memória e esquecimento, do rio e das
margens.
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António Duarte

A Pedagogia do Absurdo
À Ana Isabel, cúmplice involuntária
A Alexandra Paula pela coragem da deserção

Sou um ignorante em matéria de pedagogia. Não há saber que menos me interesse que
o saber pedagógico.
Dependendo do contexto de aplicação, as técnicas pedagógicas podem ser auxiliares
valiosos da aprendizagem, ou, em contrapartida, saberes análogos ao marketing mais
sofisticado, destinados a fazer consumir produtos de utilidade duvidosa cujo consumo foi
tornado obrigatório.
A pedagogia ou as «ciências da educação», nas condições paradigmáticas da
actualidade, não têm como função satisfazer o desejo de aprender, mas sim a necessidade
institucional de instruir.
Com o crescimento do conhecimento no campo das «ciências da educação» cresceu
i.ambém o insucesso escolar. Triste paradoxo.
O conjunto de saberes compreendidos nas «ciências da educação» será sempre
impotente para varrer o fantasma do insucesso escolar bem como as frustrações dele
decorrentes. O insucesso escolar apenas existe porque a escola existe. Compreender isto
em todas as suas implicações é o passo mais importante para a solução do problema.
O que se segue não trata de pedagogia mas de algo que é prévio à aplicação de
qualquer técnica derivada das pomposamente denominadas «ciências da educação».
1. Nenhuma organização social sobreviveria muito tempo se não tivesse como
pressuposto à sua criação e funcionamento que se destina a executar certas
funções, que por sua vez tendem à consecução de certos objectivos. De Platão e
Aristóteles aos nossos dias, esses objectivos têm sido identificados com o Bem e a
felicidade do homem. Quando as instituições se revelam incapazes de produzir
algum bem ou quando ele se revela um mal, desaparecem ou são alteradas.
As instituições sociais contemporâneas debatem-se com graves problemas. A
lógica que lhes subjaz é uma lógica do absurdo: supõe-se que devam produzir o bem
supremo - a felicidade humana - mas os seus resultados conduzem ao desespero.
O sistema parece ter-se tornado contraprodutivo. A escola é exemplar: tenta educar mas só consegue escolarizar, isto é, fabricar diplomas e diplomados; quer formar os «homens de amanhã» mas nega a liberdade de aprender.
O problema é moral e político. Proclama-se que as instituições devem estar ao
serviço de todos, quando estas apenas se justificam em função de si próprias ou da
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minoria que detém o poder. Proclama-se a igualdade de oportunidades mas esta
permanece uma meta inatingível.
A afirmação dos princípios da igualdade de oportunidades e do valor do indivíduo é incompatível com o funcionamento da maioria das actuais instituições.
Teremos que escolher entre a manutenção dos princípios ou a mudança radical das
instituições. A manterem-se tal como estão as instituições, será necessário arranjar
outra moral, sob pena de continuarem a gerar-se perigosas divergências entre a teoria e os factos.
O que se segue tem como suposto, aqui explícito, que o valor do indivíduo, a
afirmação da igualdade de oportunidades, a liberdade e outros valores piegas são
princípios a manter.
2. Quando, no Sofista de Platão, se tenta definir o sofista, esse personagem execrável
da Grécia antiga, a ideia chave que permite apanhá-lo, defini-lo, é a impossibilidade
humana da omnisciência. E humanamente impossível conhecer tudo. Se é impossível que alguém conheça tudo, o sofista, falando acerca de tudo com uma aparência de verdade, diz necessariamente o falso. (1)
O problema da impossibilidade da omnisciência põe-se também na Metafisica
de Aristóteles, introduzindo-se aqui o elemento tempo. Se para possuir um verdadeiro conhecimento é necessário conhecer as causas, estas - decide Aristóteles não podem ser em número infinito, dado que não é possível, num tempo finito,
conhecer o que é infinito. (2)
Assumamos, então, que é possível conhecer alguma coisa, sem ser possível
conhecer tudo. Se não é possível conhecer tudo - o homem revela-se limitado na
capacidade de conhecer e no tempo de que dispõe para o fazer, contrariamente a
Deus, ao que consta - torna-se necessário escolher, seleccionar electivamente, o
que se pretende conhecer ou aprender.
Na escola actual, essa selecção de conhecimentos, materializada no programa
curricular, pelo que inclui e pelo que, necessariamente, exclui, não cabe aos utilizadores, aos alunos. Essa selecção é atribuição de uma burocracia que decide arbitrariamente quais os bons e maus problemas, quais os bons e maus conteúdos programáticos - obrigatórios.
3. Um programa (3) escolar é injustificável e a pedagogia que o recomenda um absurdo. O melhor revelador (no sentido fotográfico) deste facto é o tempo.
Santo Agostinho desunhou-se para saber o que era o tempo. A sua investigação não foi fácil, e ele apenas chegou a duas conclusões, hoje pouco satisfatórias: o tempo, como tudo, foi criado por Deus; o tempo é uma distensão da alma,
é algo subjectivo e em estreita articulação com a memória. (4) Estas conclusões
estão manifestamente desactualizadas. Deus, pelos vistos, já morreu e, depois do
taylorismo, é manifesto que o tempo se pode também medir em cifrões e que é algo
extremamente objectivo. A tal ponto a noção de tempo foi ganhando novos significados que qualquer gestor de empresas mediano pode afirmar que o tempo é um
bem precioso que é necessário administrar convenientemente.
Um programa escolar é precisamente isso: a administração heterónoma dos
tempos pessoais e subjectivos por uma máquina burocrática, por um monopólio
radical. (5)
As críticas aos currículos incidiram sempre em aspectos de conteúdo. (6) A
necessidade do currículo ou do programa nunca foi questionada, desde que fossem
ministrados os assuntos considerados importantes pela ideologia vigente (ou pela
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emergente). (7) Sempre que se quis criticar um currículo escolar, associado à falta
de significado das matérias, surgiu o tempo. Nada conseguiu nunca justificar o
gasto (perda) de tempo na assimilação (nem sempre conseguida) de conhecimentos
considerados inúteis ou mesmo perniciosos. (8) Esse tempo poderia ser utilizado na
aquisição de outros conhecimentos. Apesar da cientificidade aparente da escola,
que consegue ocultar em parte o seu carácter ritual, (9) nada de científico justifica um progranv' ou um currículo. Trata-se de algo da ordem do arbitrário. Não
há nada, a não ser o interesse pessoal, que justifique que se aprenda um assunto em
vez de outro; não há nada que justifique que se perca tempo.
4. «Nunca se inquiriu tanto sobre a questão de saber o que é preciso ensinar, a quem
e como. Consagra-se uma imensa literatura a este objecto; ( ... ) Números, curvas
e gráficos desenrolam-se no vazio, e, como não assentam em coisa alguma, a nada
conduzem. Quando muito, confirmam essa impressão de niilismo e inutilidade que,
misturada a um aborrecimento profundo é uma das características mais constantes
da literatura pedagógica». (Gusdorf 1963, pp. 302-304).
O livro de Gusdorf, crítica lúcida da pedagogia e dos rituais escolares, procura
contudo dar sentido ao ensino, a partir sobretudo do pensar das relações mestre-discipulo e da caracterização destes dois tipos. Gusuorf desvaloriza os aspectos
institucionais rituais e burocráticos da escola enquanto conjunto de efeitos secundários e indesejáveis, não se apercebendo nunca de que são eles o fulcro da questão,
não pondo em causa radicalmente a escola, mas procurando por entre uma trama
de impossibilidades e equívocos uma pedagogia ideal sem examinar convenientemente as suas condições de possibilidade. O livro de Gusdorf tenta constituir
principalmente uma ética da pedagogia, nunca (contra o próprio Gusdorf) uma
pedagogia da pedagogia.
Supondo que é verdade o que afirma Aristóteles no início da Metafisica, que
«Todos os homens desejam naturalmente saber», (lO) o problema duma pedagogia
humanista não é «como ensinar» mas, antes de tudo, «como deixar aprender!».
«O bom método pedagógico não pretende ser método de ensino, mas sim de
aprendizagem». (II) Ensino e aprendizagem são palavras geralmente usadas sem
que se dê conta de que representam actividades distintas e mesmo antagónicas, em
determinadas situações.
Peirce apercebeu-se da distinção entre ensino e aprendizagem. Segundo ele, o
amorfismo e a incápacidade das universidades americanas para produzirem homens
notáveis e investigação de mérito, residia no facto de estas serem instituições de
ensino e não de aprendizagem. (12)
A pedagogia corrente obedece a uma lógica de ensino. Será uma pedagogia do
absurdo enquanto não se mover a partir duma lógica de aprendizagem.
Ensino e aprendizagem, encarados falsa e frequentemente como as duas faces
indissociáveis da mesma moeda - a educação -, são duas actividades fundamentalmente distintas e antagónicas. (13)
O ensino é uma actividade que obedece a uma necessidade e a uma lógica
institucionais, (14) tem que ver com a escolarização, (15) a obtenção dum diploma - e muito frequentemente não mais rigorosamente nada que o diploma -, a
programação e o controlo burocrático, (16) a amestragem, (17) a instrução, (18) a
repetição frívola, (19) o suposto de que o homem é por natureza passivo e incapaz de
aprender, tendo por consequência de ser ensinado, tornando-se apenas verdadeiramente homem através da escola. (20) 0 ensino tem uma natureza heterónoma;
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a lógica duma política de ensino inscreve-se na substituição da esperança pela
expectativa, na transformação da curiosidade, da vontade de saber e da busca activa, numa atitude passiva de aceitação da programação. (21)
A aprendizagem obedece a uma lógica pessoal. A lógica do interesse e do problema, a lógica do projecto e da sensibilidade (22) pessoais. A aprendizagem tem
uma natureza autónoma, implica uma utilização pessoal do tempo; processa-se por
tentativas e erros. Assim, há que tratar da reivindicação do tempo, «tempo para
aprender e para errar, para sentir os batimentos do coração>) (Petrowitsch 1984,
p. 6).
5. Não me sendo possível tratar aqui mais detalhadamente esta questão, direi apenas

que os programas e estratégias de aprendizagem são subjectivos. Radicalmente
subjectivos pessoais e individuais, embora possam, por muitas razões, tornar-se
comuns. Aldous Huxley viu bem que um sistema cie educação procura fornecer
respostas e instrumentos para solucionar problemas (cf. Huxley 1927, p. 111).
Mas os problemas são súbjectivos, dependem do projecto e dos valores pessoais:
«Está claro que "o problema" o é para o sujeito e em relação com o decurso de uma
actividade concreta deste, que é dificultada ou impedida. Não há, portanto, problemas "em si". ( ... ) A rocha que ocupa o caminho que um passeante segue
converte-se, para este, em problema, na medida em que vem dificultar a consecução de um objectivo a que se entregou. A dimensão de ser problema é um carácter outurgado à rocha pelo sujeito e em relação às suas intenções, e não algo que
tenha existência por si. A vivência e impressão de problemas pode ser perfeitamente objectiva (isto é, nada ilusória), mas funda-se em algo subjectivo: o intento,
o projecto, a actividade auto-orientada em que aquela se produz». (Market 1982,
pp. 106-107). Os problemas podem ser escolhidos - também deveriam poder
sê-lo, de acordo com os interesses pessoais, todos os conteúdos programáticos da
aprendizagem.
Uma proposta deste tipo levanta receios. Será o imprevisto, o incontrolado
que a escola, pela programação, exorciza a cada momento. Penso que não há razões para medo. Como afirma Paul Feyerabend, o sistema nervoso humano está
demasiado bem organizado para que caiamos no caos (cf. Feyerabend 1975, pp.
21-2).
Uma dedicatória final a alguns dos meus professores do presente e do passado, que
me fizeram sentir demasiadas vezes

«Watched by empty silhouettes»
«Who dose their eyes but still can see»
Peter Gabriel,
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Sosbury Hill

NOTAS
1

2

_ Cf. O Sofista. 232e-233e.
Cf. Á Metafisica a. 2. 994a 1 e 994b 28 Não se trata aqui de saber se a tese de Aristóteles é válida nem de

resolver os problemas que possa levantar.
- Sobre a noção de programa: «Por programa. não entendo apenas aquele que, de maneira bastante arbitrária (e
em todo o caso segundo motivações que nunca são expostas. acerca das quais ninguém tem contas a pedir). é
fixado e recortado. na Primavera de cada ano ( . ..). Sob o nome de programa não viso apenas aquele que
parece cair do céu todos os anos. mas uma poderosa máquina de engrenagens complexas». (Demda 1976.
pp. 56-7).
4 —Cf. Confissões. XI, 14; 20 e 26.
- a) Sobre uma das vertentes da subjectividade do tempo, na escola: «O pequeno pode ser excepcionalmente
inteligente e rápido, ou excepcknalmente lento e obtuso. Em ambos os casos ele é um aborrecimento para o
seu professor e para os seus condiscipulos, e em ambos os casos a sua educação é prejudicada. Se é
inteligente, é forçado a ficar para trás pela maioria dos rapazes vulgares. Se é estúpido, é arrastado com tanta
pressa que lhe é impossível aprender qualquer coisa completa e cabalmente». (Huxley 1927. p. 99). A
educação em massa é incapaz c'e respeitar os ritmos e os interesses pessoais e subjectivos de aprendizagem.
b) Sobre a noção de «monopólio radical»: «A escola pode exercer um monopólio radical sobre o saber ao
redefini-lo como educação. Enquanto as pessoas aceitarem a definição da realidade que lhes dá o professor.
os autodidactas terão o rótulo oficial de "não educados". ( ... ) Existe monopólio radical quando a ferramenta
programada despoja o indivíduo da sua possibilidade de fazer. Este domínio da ferramenta instaura o
consumo obrigatório, limitando com isso a autonomia da pessoa». (Illich 1973, pp. 71-2). Cf. também o cap.
III. 2.
6 - D'Alembert é particularmente incisivo ao criticar os programas de ensino do seu tempo: «Em Retórica
aprende-se em primeiro lugar a estender um pensamento. a circularizar(circonduire) e alongar os períodos, e
pouco a pouco chega-se enfim aos discursos em forma, sempre ou quase sempre, em lingua latina. Dá-se a
esses discursos o nome de amplificações; nome muito conveniente com efeito, pois que eles consistem para o
ordinário em afogar em duas folhas de verborreia o que se podia e devia dizer em duas linhas». (D'Alembert
1753, p. 635).
7 - Por exemplo. D'Alembert, depois de criticar o programa vigente, propõe o seu próprio, em Filosofia: «Em
Filosofia, limitar-se-ia a Lógica a algumas linhas; a Metafisica a um resumo de Locke; a Moral puramente
filosófica, às obras de Séneca e Epicteto; a Moral cristã ao sermão da montanha de Jesus Cristo; a Física às
experiências e à Geometria, que é de todas as lógicas e fisicas a melhor». (D'Alembert 1753. p. 637).
8 - Comenius. considerado o precursor da escola moderna declara: «Eu próprio, mísero homúnculo, sou um
desses muitos milhares que passaram e gastaram miseravelmente a amenissima primavera da vida e os anos
florescentes da juventude nas banalidades da escola. Ah! quantas vezes, mais tarde, quando comecei a ver as
coisas um pouco melhor, a recordação do tempo perdido me arrancou suspiros do peito. lágrimas dos olhos e
gritos de dor do coração». (Didáctica Magna. p. 160); também D'Alembert assinala: «o tempo que se
emprega a compor em latim é tempo perdido. Esse tempo seria bem melhor empregue em aprender por
princípios a sua própria língua». (D'Alembert 1753, p. 636).
- «A escola criou um folclore formidável. Nós acabámos de ver, ainda hoje, os professores, com seus trajos
académicos. evocarem aos nossos olhos a vetusta procissão de clérigos e anjinhos do dia do Corpo de Deus».
(Illich 1971a, p. 164). Cf. também Illich 1971b. cap. 3.
10_
Metafisica, A. 1. 980 a 21. Provavelmente. Aristóteles terá olhado para a realidade que o rodeava. Viu e
pensou o que os pedagogos de opereta não vêm nem pensam ainda hoje: as crianças fazem perguntas
exasperantes mesmo antes de entrarem na escola. Estão na «idade dos porquês» e querem saber tudo acerca
de tudo. Curiosamente, depois de dez ou mais anos de escolarização e mesmo nos meios universitários.
supostamente frequentados pelas elites, quase ninguém dá hoje mostras de curiosidade em saber seja o que
for. Triste efeito da escola, onde é suposto que a curiosidade e o desejo de aprender sejam estimulados.
Ernani Maria Fiori in Freire 1972. p. 20.
12 - Cf. Collected Papers, 5.583.
3
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Supõe-se habitualmente que professor e aluno têm papéis perfeitamente definidos. A função do professor é
ensinar e a do aluno aprender. Mitifica-se assim uma situação e esconde-se a necessidade duma definição
prévia: será que & aluno deseja aprender o que o professor tem para lhe ensinar? Esta é a questão primeira e
fundamental; ela faz emergir duas variáveis importantes e interdependentes: o interesse e o projecto. Só
depois de respondida esta questão aprender e ajudar a aprender ( spé ensinar) poderão ter significado.
14
Da Antiguidade à Revolução Francesa. com mais ou menos nuances. a educação tinha como objectivo a
formação das elites dirigentes. E assim que já «a finalidade do movimento educacional comandado pelos
sofistas não era a educação do povo mas a dos chefes». (Jaeger 1936, p. 315). O sistema educacional delineado na República de Platão não se destinava a toda a gente, o mesmo acontecendo com o trivium e o
quadrivium medievais. Rosseau escreve o Emílio em 1762 mas não teoriza nenhum sistema de educação
universal. Em Portugal. Pombal cria em 1761 o Real Colégio dás Nobres. mas em 1820 a grande maioria da
população é analfabeta e sê-lo-á ainda por muito tempo. A educação plebeia surge apenas com o (<movimento
de escolarização universal que se iniciou há dois séculos como uma tentativa de incorporação de todas as
pessoas no Estado industrial). (Illich 1971 a. p. 164). A ilusão da igualdade social pela escolarização não se
concretizou, bem pelo contrário. Assim, pode conjecturar-se com razoável seriedade que a escolarização
universal não tem como objectivo prioritário a valorização pessoal de cada um, mas a sua integração num
ambiente e num sistema que do aspecto social ao aspecto produtivo exige dos que nele operam uma cada vez
maior bagagem informativa. A maquinaria de hoje é bem mais complexa que há 200 anos. A formação que se
exige dum operador de maquinaria de precisão ou de tecnologia informática é mais complexa e maior que a
que se exigia há 200 anos.
15 - Illich distingue com alguma razão educação e escolarização: «O objectivo que é necessário prosseguir, que é
realizável, é assegurar a todos possibilidades educativas iguais. Confundir este objectivo e escolaridade
obrigatória é confundir salvação com igreja». (Illich 1971b. p. 27).
16 - Um programa que não seja livremente fixado e escolhido por quem o deseja percorrer, é uma imposição
burocrática arbitrária. Um programa constitui uma selecção de conteúdos de conhecimento e a rejeição de
outros. Um programa escolar opera. pelo seu peso institucional e social. uma desvalorização do que não se
ensina na escola (cf. Illich 1971b, especialmente o Apêndice) rejeitando-o, classificando-o como inútil e
mesmo perigoso.
Outro aspecto do controle burocrático, ligado com o precedente. tem que ver com a reprodução ideológica do
sistema político-social. A escola é o aparelho reprodutor do sistema. Ninguém desdenhou até hoje essa
função, baseada na capacidade de fazer assimilar valores e formas de pensamento. Platão foi o primeiro a
aperceber-se disso: as censuras à poesia, à música e às artes; um curriculo educacional rígido. atestam bem o
papel reprodutor da educação delineada na República. Hoje. entre outros exemplos, nas escolas de Leste
prega-se o socialismo, nas do Ocidente uma certa liberdade.
17 - Sobre a amestragem e algo mais, cf. Saraiva 1985.
18 - Instrução é um conceito que tem pouco que ver com aprendizagem ou com educação. Instrução e
aprendizagem opõem-se. Karl Popper tem uma teoria interessante em que se defende que a aprendizagem. é
um processo que se desenrola por tentativas e eliminação de erros, na resolução de problemas. Segundo
Popper a aprendizagem não tem nada que ver com repetição ou indução; não tem nada que ver com aquilo a
que Popper chama processo instrutivo de tipo lamarckiano. Na visão popperiana a aprendizagem é selectiva e
nem mesmo a aprendizagem por imitação se furta a esta abordagem. Cf. Popper 1974. cap. 10.
19 - Dernda, comentador atento de Condillac - o filósofo da antifrivolodade - . assinala: «O aspirante pede ao
repetidor que o inicie num discurso cuja forma e cujo conteúdo parecem a uma ou a ambas as partes
ultrapassados. Ultrapassados por razões muito determinadas e bem conhecidas de alguns ou ainda, o que
será julgado mais ou menos grave segundo o caso, próprias a uma espécie de língua estrangeira. viva ou não.
(...) O aspirante sabe que deve as mais das vezes apresentar um discurso conforme. que não subscreve nem
quanto à forma nem quanto ao conteúdo». (Derrida 1976. pp. 54-55).
20 - Comenius não anda longe desta tese. Sobre a escola como iniciação ritual na sociedade cf. Illich 1971 b e
Gusdcrf 1963.
21 - Uma hipótese verosímil sobre esta mudança de atitude: Espera-se aprender na escola algo com interesse.
que responda a problemas. a interrogações, algo que satisfaça a curiosidade. Esta esperança é frustrada
mediante a confrontação brutal com matérias sem interesse e com soluções para problemas que nunca foram
mostrados nem sentidos, não-problemas portanto.
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Entretanto tudo funciona no interior dum sistema de avaliação /controlo que por definição pune o erro mas
também a curiosidade e a orientação pessoal divergente: pode ser-se uma inteligência brilhante e não ter nada
que ver com o programa seguido: prevalecendo a obstinação em não ligar ao programa as notas serão um
desastre.
Assim, processa-se uma mudança de estratégia. Diria Popper que mediante uma frustração de expectativas
surgiu um novo problema. que, neste caso. passa a ser, não como responder às angústias. problemas e
interesses pessoais, mas outro bem distinto e bem mais pertinente: como obter o diploma. O aspirante
aprendeu. Ele elimina os erros da velha teoria, livra-se do velho problema e preocupa-se com o novo. Ele
aprendeu o valor do diploma. Se só o diploma e os conhecimentos que supostamente veicula são valorizados.
então nada mais há a fazer senão consumi-los passivamente e receber no fim o prémio de bom
comportamento: o diploma, a pedra filosofal que pode com razoável probabilidade, conseguir um bom lugar
na hierarquia social (talvez isto seja uma boa explicação para o que observo na nota 10). Estas novas
estratégias levam à concepção de novas técnicas das quais a elaboração de vários e sofisticados tipos de
cábulas são apenas um aspecto.
22 - « Aprender concerne essencialmente os signos. Os signos são o objecto duma aprendizagem temporal, não
dum saber abstracto. Aprender é antes de tudo considerar uma matéria, um objecto. um ser como se eles
emitissem signos para decifrar. para interpretar. Não há aprendiz que não seja "o egiptólogo" em qualquer
coisa. Ninguém se torna marceneiro senão fazendo-se sensível aos signos da madeira, ou médico sensível aos
signos da doença. A vocação é sempre predestinação em relação aos signos. Tudo o que nos ensina qualquer
coisa emite signos. Todo o acto de aprender é uma interpretação de signos ou de hieroglifos». (Deleuze 1964.
pp. 10-11; o primeiro sublinhado é do autor. os outros meus).
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«Tudo sucede ao inves na verdadeira violência. As pessoas violentas ou capazes de
actos de violência individual ou colectiva não são indivíduos tristes como os deprimidos ou
brilhantes na criatividade ou no trabalho como os que usam bem a sua agressividade. São
pessoas frias e por vezes reconhecidas pela sua grande calma e ponderação. A violência
está usualmente intrincada com a impotência sexual, não no sentido genital, mas, tal como
teorizou Freud, no sentido de uma impossibilidade de amar. No sentido mais lato estes
indivíduos são incapazes de se identificarem com o outro ou com os outros. "A
identificação é a primeira forma de uma pessoa se ligar a outra", diz Freud, no seu livro
Psicologia das massas e Análise do Eu. As vítimas dos violentos são tratados como se já
estivessem mortas».
Ao usar da violência, estou a não aceitar o outro como igual, como possuidor de
consciência. Está morto para mim, sou incapaz de o amar. E a forma mais eficaz de o
matar/violentar é a indiferença: não existe!
A violência é força (cega) que posso controlar: não é inerente /natural à minha
condição de animalidade. Uma expansão construtiva da agressividade é, pois, não só
possível como essencial.

Três: Violência(s)
O uso da violência como instrumento de mudança /transformação social é
normalmente justificado por três tipos de argumentos (inter-relacionados): científicos,
históricos e estratégicos.
Em Dois espero ter conseguido transmitir que psicologicamente a violência é condição
cultural sobre a qual o ser humano pode intervir.
Os argumentos históricos baseiam-se no facto de que as tentativas de mudança feitas
por organizações (revolucionárias) despoletaram ou foram despoletadas pela violência.
Assim: o «sistema», violentoper si, oprime até que os oprimidos tomam consciência da sua
força e, pela violência, combatem o sistema. A violência «justa» contra a «injusta».
A história não é então mais que a sucessão ad eternum (há eternidades curtas!) de
sangrentos combates e o crescimento da humanidade como projecto é o confronto
justiça/ injustiça.
A violência é a mesma nos seus rostos oprimido /opressor. (O estado é cínico ao
garantir a «paz» pela guerra dos exércitos, policias e afins. E o terrorismo é
contraproducente pois fortalece aquilo que quer enfraquecer). Se esquecermos os juízos de
valor o rosto da violência revela-se o mesmo: a destruição.

A história oficial /oficiosa da objectividade omnipotente suicidou-se na estagnação da
ausência de interpretação. Sabemos agora que a sociedade no passado, como todo
dinâmico que é, não é fácil de apreender.
A não violência não é nova. «A Verdade e a Não-Violência são tão velhas como as
montanhas» (Ghandi). Mas não deixa de ser estranha ao quotidiano das nossas vidas.
Historiar o estranho, o diferente, é projecto recente da(s) nossa(s) história(s). A análise dinâmica das diversas concretizações históricas não violentas é urgente para bem se perceber
a eficácia. E justificar a urgência de outras concretizações.
Evite-se então o tradicional trabalho ghandiano na India e eis dois exemplos de
intervenção não-violenta em dois continentes e épocas diferentes mas ambos acontecidos
sob ditaduras.
Segunda Guerra Mundial: na Dinamarca, as forças alemãs de ocupação exigiam que
todos os judeus usassem a característica estrela de David amarela. No entanto, o rei e toda
a população a usou demonstrando a sua solidariedade e paralisando o aparelho repressivo
nazi.
Bolivia. Janeiro 78: 1300 pesoas em jejum exigiam uma amnistia para os prisioneiros
e exilados políticos. A Igreja boliviana ameaçou de excomunhão todos os policias que
entrassem nas Igrejas e pensou fechá-las durante três dias se a repressão não cessasse. O
ditador Banzer não pôde senão ceder. Ainda que só depois de ter aberto fogo sob uma
manifestação não-violenta de camponeses em Cochabamba.
Abordar estratégias é discutir eficácia. A eficácia dos instrumentos escolhidos para a
intervenção. Vejamos: combater uma injustiça com meios injustos (e a violência é um meio
injusto porque esquece no outro a consciência, porque o considera, à partida, morto, porque
me torna incapaz do amor) é como limpar um vidro com um pano sujo. E que os fins não
justificam os meios. Ora o meio éjá um fim em si. A Utopia não é adiada para o sem lugar.
A sua construção é já imagem real, encarnação de ideal.
Uma sociedade baseada na incapacidade de amar e em que me é exigida a morte do
meu próximo, não está muito longe desta. Além de que a violência gera a violência. Os seus
utentes tornam-se escravos dela. A violência usada para fazer a revolução é depois
necessária para a manter. A inocência dos ideais tem sido tantas vezes sacrificada nas
guilhotinas do «pragmatismo» (são os fins que justificam os meios, disse Staline a Trotski e
este a Makno).
«A aproximação sino-vietnamita no auge do conflito vietnamita, as relações
diplomáticas entre Pequim e Santiago depois do golpe de estado de Pinochet, a revolução
etíope e as suas liquidações sucessivas, a intervenção cubana em Angola e a seguir contra
os guerrilheiros eritreus que anteriormente tinha equipado, o genocídio do Cambodja, a
fuga dos "boat-people" da Indochina, o fanatismo muçulmano no Irão, a guerra civil no
Líbano sabotaram definitivamente os sonhos de uma desalienação à escala planetária»

(Pascal Bruckner, Le sanglot de l'homme blanc. Tiers-Monde, culpabilité e haine de soi,
Seuil, Paris. 1983 - citado por João Carlos Espada no Expresso de 24.Ago.85).
A eficácia está na diferença: o opressor, armado duma panóplia de meios violentos,
espera (ansiosamente) a resposta violenta porque está preparado para reagir. Mas se o
oprimido agir, apostando na diferença do amor, mesmo ao (pseudo) inimigo, tentando
despertar a consciência do opressor com a acção não-violenta, então resulta. Resultou sob
Hitler.

Quatro: Não-violência e passividade
Eis a conclusão: pensar a violência para lhe dizer não. E dizer não-violência. «Porque
a não-violência consiste em dizer à violência: NÃO! A violência, e principalmente às suas
formas mais purulentas que são a injustiça, o abuso e a mentira» (Lanza dei Vasto).
Ou seja, recusar a passividade. « A não-violência é simples mas subtil. E diflcil de
aplicar e até de compreender porque é completamente estranha aos nossos hábitos
correntes. Mas a dificuldade torna-se inultrapassável quando cremos tê-la compreendido
muito bem, quando se torna evidente que consiste em recusar lutar e proteger-se
prudentemente de qualquer perigo» (Lanza dei Vasto).
Violência e passividade são pontas de um espectro cujo miolo é agressividade e não-violência. Não há, pois, que fugir aos conflitos. Todos são resolúveis por formas não-violentas.
Para isso basta perceber que o meio é um fim. Ser capaz de ver o Outro sempre como
possuidor de consciência, isto é. amá-lo. Conhecer os meus limites, logo fugir da
massificação acéfala procurando uma personalização consciente. Saber libertar a minha
criatividade e imaginação nas situações mais dificeis agindo sem reagir, ou seja, estar
sempre consciente.
Para conseguir tudo isto são precisos instrumentos. Exercícios, auto avaliações e afins
(mas isto já pertence a outra conversa).

Cinco: A lucidez do riso
Atenção à ilusão da pureza: os não-violentos não são puros ascetas longe da sujidade
do mundo. Ser não-violento é opção. Opção de quem acredita na eficácia de um projecto de
vida, furiosamente urgente, que recuse a linguagem da violência. Se tu também optares pela
não-violência eia torna-se diferente pelo que de teu lhe trazes. Tal qual.
«Talvez a tarefa de quem ama os homens seja fazer rir da verdade,fazer rira verdade,
porque a única verdade é aprender a libertar-nos da paixão insana pela verdade»
(Umberto Eco, O nome da rosa, Difei. Lisboa, 1984, p. 486).
Depois deste esboço de abordagem (talvez frustante porque fruste) quero deixar um
desafio: façam rir a(s) minha(s) verdade(s)!

NE

Jorge Valadas

França: crise e imigração,
racismo e resistência
Na noite de 28 de Setembro de 1985. em Lião, um serviço de ordem privado impede a
entrada de jovens de origem árabe num concerto de rock. Das ameaças passam aos actos.
Norredine é morto à facada. Ouve-se gritar: «O que vocês estão a fazer, é fascismo!». Os
assassinos replicam: ((Pois é, e é bestial!». Decorrida uma semana, vários milhares de
jovens acorrem dos subúrbios para se manifestarem no centro da cidade. Manosque,
pequena cidade do Sul: já há vários meses que as agressões racistas se multiplicam. A 10
de Novembro, alguns jovens disparam contra um proprietário de um café que recusava
servi-los a pretexto de serem árabes. Uma semana mais tarde, a extrema direita e a
associação dos comerciantes organizam uma manifestação e paralizam a cidade durante
um dia inteiro. A 18 de Novembro. a direcção da Charbonnages de France (minas do
Estado) anuncia a sua intenção de despedir três mil mineiros marroquinos, aos quais será
proposto um «subsídio de retorno»... Por outro lado, calcula-se que o número elevado de
regressos, ditos (<voluntários>), de imigrados, permitiu manter estáveis, nos últimos quatro
anos, as estatísticas de desemprego. Exportar os desempregados imigrados: eis a última
descoberta do socialismo francês!
Estas três notas darão ao leitor uma ideia do clima de tensão racial e xenófoba que se
enraíza em França. Desde há alguns anos que o debate sobre o conjunto dos problemas
levantados pela crise económica e social se cristaliza na questão da imigração. Se os
imigrados continuam a constituir uma percentagem significativa da classe trabalhadora, os
seus filhos estão prestes a tornar-se o proletariado de amanhã: um proletariado destinado a
amargar numa situação penosa e duradoura de desemprego e de marginalização social. Foi
nestes meios que se começaram por fazer sentir os efeitos da crise. Mas, a pouco e pouco.
esta foi atingindo todos os outros trabalhadores, incluindo as camadas mais protegidas dos
operários especializados. A euforia de um futuro cada vez mais cor-de-rosa dá lugar à
angústia e ao medo perante uma situação em que uma parte cada vez mais reduzida do
rendimento social é destinada àqueles que o produziram. Assim. é grande a tentação de
procurar. por todos os meios, reduzir o número dos felizes beneficiários da pequena fatia do
bolo! A luta e a concorrência entre os que têm cada vez menos substitui o combate contra os
que continuam a ter tudo. Neste jogo. o imigrado é a vítima fácil, o bode expiatório
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evidente, ideal. Na busca de uma casa impossível de encontrar, dç um trabalho inexistente,

nas bichas do desemprego e das novas «sopas dos pobres», o imigrado é aquele que está a
mais! Sem ele, tudo correria melhor ou. pelo menos, não correria tão mal... Mais uma vez,
uma situação de penúria dá origem a valores e a atitudes de irracionalidade, de egoísmo e de
conflito entre pessoas com os mesmos interesses sociais. A xenofobia e o racismo - já por
si bem implantados em todas as sociedades de passado colonial - tornam-se hoje
elementos constitutivos da mentalidade da crise.
Só no último ano, foram oficialmente registados em França mais de 200 crimes
racistas e. desde 1982, foram já mortos cento e trinta jovens, pela policia ou por «loucos»
racistas. A imigração tornou-se a única base de confronto eleitoral, já que é dificil discernir
diferenças significativas entre os programas das forças políticas em presença. Nesta
situação, a importância assumida pelo novo partido da extrema-direita parlamentar, o
Front National de Le Pen, mais não fez do que banalizar o racismo já existente. Os
propósitos delirantes e irracionais do pequeno comerciante e do cidadão vulgar assumem,
de um momento pará o outro, estatuto de «opinião política>). A ascensão deste partido
explica-se, em particular, pelo lugar que o poder socialista lhe conferiu nos meios de
comunicação. Isto no quadro das suas tácticas de divisão da direita parlamentar. Agita-se o
papão do Front National para pôr os gaulistas numa posição desconfortável, para
despertar o anti-fascismo ou ainda no dia em que o Exército acaba com o «caso Green-Peace»! Este racismo militante mantém-se bastante localizado, limitando-se sobretudo às
camadas da pequeno-burguesia e a essa «França profunda» que, desde sempre, forneceu os
batalhões das forças reaccionárias e conservadoras. Está, evidentemente, presente na
mentalidade do trabalhador(a) francês(a), mas não se pode dizer que se tenha tornado um
factor de mobilização organizada nos locais de trabalho, onde os indivíduos continuam a
lutar e a deixar-se subjugar (sobretudo isto!) de forma solidária e unida. Os que sofrem
mais com esta situação são os jovens provenientes das hostes da imigração, que cresceram

nestes subúrbios concentracionários, vítimas de uma taxa de desemprego elevadíssima. As
suas atitudes ç interesses, as suas referências, pouco têm a ver com o mundo dos seus pais:
esse imigrado dos anos 60, com a mala na mão e a submissão nos lábios. E aí que o discurso
sobre o «perigo da perda da identidade francesa» se revela ridículo! Não vale a pena
determo-nos na definição vaga dessa «identidade» e nas pretensões culturais que nos
querem fazer crer que qualquer empregado de escritório, quadro ou operário de apelido
francês é capaz de citar Chateaubriant e Proust. conhecer as diferenças entre Girondinos e
Jacobinos, entre a pintura de Monet e a de Manet... O conteúdo de um discurso desse tipo é
fundamentalmente racista. Rapidamente nos apercebemos de que há imigrados e
imigrados: se o indivíduo é branco e tem arde católico, tudo bem. Estou já a ouvir o suspiro
de alivio do leitor português! Mas não se percipitem, por favor, que já lá iremos. O imigrado
acaba então por ser o negro, o árabe, o Islão. Khomeiny está às nossas portas. Mas de que
«cultura islâmica invasora» se trata? O mais obtuso dos «observadores» constatará que
todos esses jovens que erram nestes subúrbios de pesadelo se interessam tanto pelo Islão
como os «de apelido francês» pelos resultados dos sínodos do Vaticano! A grande maioria
não fala árabe e , no que respeita às raparigas, generaliza-se a recusa dos costumes
machistas e patriarcais. A sua «cultura» é a do mundo moderno, do rock e da televisão, da
delinquência... Mas que interessa isso? O importante é que a amálgama se faça, que o medo
da diferença se instale. E como vos digo, amanhã já não haverá França, a Europa deixará
de existir, teremos o Khomeiny por todo o lado! Perspectiva aterradora, não é verdade?

II
É precisamente no seio destes jovens, nestas concentrações urbanas onde se
misturaram todas estas comunidades trabalhadoras importadas nos anos que se seguiram à
guerra. que nasceu uma resistência contra esta atmosfera de xenofobia e de racismo.
Constitui-se uma multiplicidade de grupos. de associações. de núcleos informais, como um
movimento invisível que reaparece à luz do dia sempre que há uma agressão racista. E
tanto mais dificil da avaliar por se estruturar fora do quadro das organizações políticas
tradicionais, aqui. como nos outros lados, cada vez menos capazes de influenciar a
realidade. Esta rede subterrânea de auto-organização constitui algo de novo na vida social
francesa dos últimos anos.
Por ocasião de actos racistas particularmente repugnantes. a revolta transbordou dos
guetos dos bairros periféricos. Procurou-se então encontrar formas de acção que pusessem
o problema do racismo à sociedade francesa no seu conjunto. Foi assim que. em 1983,
nasceu a ideia de uma marcha anti-racista que percorresse a França. Esta primeira marcha
terminou em Paris, em Dezembro de 1983. com uma grande manifestação. No último
momento, o governo socialista apareceu a apoiá-la. mas os jovens oriundos da imigração
não se deixaram enganar durante muito tempo por esta tentativa de recuperação. Com
efeito, as medidas concretas dos socialistas relativamente à imigração francesa falavam por
si! Desde as insinuações sobre o «perigo islâmico» aquando das greves na indústria
automóvel, até às novas leis limitativas do reagrupamento das famílias imigradas. passando
pelo número recorde das expulsões e pelas armadilhas montadas aos «clandestinos» e o
reenvio para os países de origem dos imigrados no desemprego, tudo concorria para um
despertar da xenofobia e para o reforço do lugar comum segundo o qual a imigração seria a
causa de todos os problemas. O facto de os ministros responsáveis por estas medidas
desfilarem à cabeça da manifestação anti-racista não foi propriamente bem recebido. Foi
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então lançada a ideia de uma marcha diferente. Desta vez. uma marcha centrada, já não no
anti-racismo. mas na reivindicação do «direito às diferenças num plano de igualdade». E
asssim nasceu a Convergence 84. Desde o seu inicio. este movimento irá exprimir uma
sensibilidade nova. próxima das concepções libertárias. Os seus militantes privilegiarão
sempre a acção de base. dando a palavra e a iniciativa às redes activas nos bairros e
incitando à sua criação onde não existiam. Numa segunda linha de acção. a Convergence
decidiu confrontar os anti-racistas profissionais com os seus próprios actos. Um pouco por
todo o lado. os participantes desta nova marcha foram interpelar os autarcas de esquerda
sobre a sua prática no que respeita às quotas na atribuição de habitações e de lugares na
escola, às suas atitudes relativamente ao reagrupamento das famílias, à repressão dos
jovens. Este comportamento não foi do agrado dos políticos, mas criou uma dinâmica nos
bairros e suscitou o entusiasmo dos jovens mais combativos. A recusa do compromisso
com as instituições permitiu a breve trecho que se iniciasse um debate mais global sobre os
fundamentos das desigualdades. Exprimiram-se ideias e propostas novas, por vezes de
forma confusa mas provocadora, superando os discursos paternalistas e maniqueistas do
anti-racismo. Começou por se recusar a situação de excluídos: «Estrangeiro é aquele que
não vive em França!» e depois exigiu-se uma «nova cidadania», baseada numa separação
entre direito e «nacionalidade»; em direitos que não envolvessem uma identificação com
valores nacionalistas. O cerne das exigências não era «tornar-se francês», mas ter todos os
direitos no país onde se vivia. Compreende-se que, perante tais propósitos, a gente de
esquerda tivesse ficado inquieta... Em Dezembro de 1984. os participantes na marcha da
Convergence chegam a Paris, encontrando à sua espera 50.000 pessoas solidárias. Eram
menos do que no ano anterior, mas desta vez as coisas eram mais claras. O espírito da
manifestação era decididamente anti- recuperação política, fortemente marcado pela
intenção de superar o nacionalismo. Da experiência de Convergence restam hoje poucas
coisas concretas, mas subsistem ideias e atitudes. Tratou-se indubitavelmente de um
momento importante na sucessão de todas estas mobilizações sobre os problemas da
imigração. Pela primeira vez foram postas e discutidas questões políticas num quadro
independente que privilegiava os grupos de base, a auto-organização dos interessados.
Num pequeno livro recentemente publicado (1) encontramos o essencial dos debates que
deram vida a este movimento. Primeira constatação deste balanço: a frustação de não ter
atingido o objectivo inicial, que era o de superar a problemática «racismo-imigração» para
abordar o das desigualdades sociais em geral. No entanto, é importante sublinhar que a
Convergence conseguiu mobilizar várias comunidades de imigrantes. incluindo a mais
numerosa, a comunidade portuguesa. Esta nunca se tinha empenhado a nível nacional em
acções que diziam respeito ao conjunto da imigração.
É aliás. o texto de um participante na marcha, de origem portuguesa (J. Vieira. Les
Barbares de l'égalité) que coloca, em minha opinião, as questões mais pertinentes neste
livro. Explicando o nascimento de Convergence, este militante afirma: «Nós não
queríamos fechar-nos num discurso defensivo que se limitaria a responder aos argumentos.
ou melhor aos delírios securisantes e racistas. Agir dessa maneira era negar as nossas
próprias capacidades, a nossa imaginação, em duas palavras a nossa experiência vivida».
Seguidamente relata-nos as suas disputas com os políticos anti-racistas e conclui:
«Entendamo-nos: no terreno em que nos colocávamos, estas forças políticas não só tinham
dado provas de uma evidente falta de coragem. mas, pior ainda, evitavam estas questões.
sempre em nome da opinião pública, leia-se do eleitorado, que não está preparada. A
verdade é que vivemos num país onde aqueles que acusam os outros de racistas praticam a
política das quotas. Um pais onde aqueles que ontem se manifestavam connosco na rua
contra as expulsões se vangloriam de ser os campeões das expulsões. sobretudo quando se
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trata da caça ao voto. O que é demais é demais e, à força de não nos deixarem passar da
cepa torta. não ficámos histéricos nem nos tornámos irresponsáveis mas, muito
simplesmente. lúcidos. E todos os que tiveram veleidades de recuperação já se
aperceberam disso». Finalmente, discute o problema da imigração, de forma mais
histórica, fazendo notar que assistimos hoje ao termo da imigração provocada pela fase de
desenvolvimento do pós-guerra. O imigrado era considerado como alguém que estava de
passagem, como um residente provisório. Hoje ele cria raízes. «adquire uma cidadania
social e cultural e reivindica uma cidadania política (que não é apenas o exercício do direito
de voto)». Mas, mal esta tendência tivera tempo de se confirmar, já um outro movimento se
desenvolvia: a imigração dita selvagem (não conforme às necessidades da economia e fora
do controlo estatal). As deslocações maciças de populações fugidas à miséria e à fome são
uma consequência directa do estado de desastre social e económico dos países do Terceiro
Mundo. Estas migrações ocorrem sobretudo no interior dos continentes pobres, mas
começam. lenta mas firmemente, a transbordar para as nossas velhas sociedades (2),

III
Estas iniciativas e estes debates anunciavam uma superação do anti-racismo
humanista e um início de contestação do sistema como um todo. O poder político não se
enganou a esse respeito e extrairá, à sua maneira, os ensinamentos do sentimento anti-recuperação que se exprimia na Convergence 84. Mudando de táctica, opta pelo apoio a
uma nova organização que se cria no preciso momento em que a Convergence desaparece.
Esta organização - o movimento SOS Racisme - irá receber uma ajuda financeira
apreciável por parte do Estado. Mais importante ainda, vai beneficiar de uma cobertura
sem precedentes dos meios de comunicação social. Fabrica-se rapidamente um líder-vedeta que tem a simpatia do «Princípe», é recebido pelos grandes da política e da cultura,
goza dos favores da televisão e dos jornais. E o êxito: as «mãozinhas» (símbolo do
movimento) vendem-se aos milhões e. em Junho de 1985. um concerto reúne em Paris
meio milhão de pessoas.
No entanto, praticamente em todos os aspectos. SOS Racisme é o oposto dos
movimentos anteriores. Enquanto a Convergence reivindicava ofensivamente novos
direitos, punha em causa o conjunto das desigualdades e injustiças sociais. desta vez
regressa-se ao campo do anti-racismo, da defesa do imigrante que'se pretende «integrar» na
sociedade francesa tal como é! O imigrante desempenha o papel do «protegido» e os
franceses anti-racistas o de «protectores»... Em vez das acções de base nos bairros, opta-se
pela política do grande espectáculo; a palavra dada aos jovens dos grupos locais é
substituída por «colóquios», onde os intelectuais de profissão discutem a condição
imigrante! De uma forma geral, trata-se de um recuo, de um regresso às práticas políticas
tradicionais com todas as suas taras: o elitismo, a ausência de controlo da organização por
parte daqueles que ela pressupõe representar. a especialização e a divisão das tarefas, etc..
A separação relativamente às realidades sociais vividas pela maioria dos jovens imigrados
é completa. Os grupos políticos. desde os trotsquistas aos socialistas, vêem aqui uma
reserva de recrutamento e deitam a mão a todos os comités que se criam, sobretudo no meio
estudantil. SOS Racisme torna-se também um trampolim para toda uma fauna da pequena
burguesia de origem imigrante (universitários, artistas, etc.) que se servem da organização
para a sua auto-promoção. Como nos EUA, na comunidade negra, pretende-se fazer
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passar o êxito social desta pequena camada por prova da integração da massa que, pela
parte que lhe toca, continua a sobreviver na triste miséria do desemprego e da
marginalização social. Revelador da orientação politiqueira deste movimento foi o seu
esforço constante em pretender reduzir a integração da imigração ao «direito de voto». A
esquerda compreendeu que a massa dos jovens oriundos da imigração (muitos dos quais já
têm a nacionalidade francesa) representa um enorme reservatório eleitoral que é preciso
mobilizar. Se. como dizia um militante de Convergence, é importante que os militantes
«tenham o direito de se abster de votar», é dificil fazer acreditar que a obtenção desse
direito possa trazer qualquer alivio aos problemas de todos estes jovens! SOS Racisme
permitiu, quando muito, e através de uma manobra bem sucedida de espectáculo político,
transformar um movimento de revolta de jovens proletários marginalizados num
movimento respeitável de boas consciências. Recriou-se assim um campo unificador para
todo esse «povo de esquerda» tão decepcionado pela política socialista. Em período
eleitoral, isso .não é para desprezar...
De um ponto de vista libertário, a constatação deste recuo não nos deve impedir de
sublinhar uma reacção que toma vulto. Quanto mais SOS Racisme se instala como
representante respeitável do anti-racismo, menos é representativo dos jovens oriundos da
imigração! Aliás, os seus laços com as redes locais criadas por estes jovens estão
praticamente quebrados. Eles acusam este movimento de compromissos e de manipulações de toda a ordem. Esta recusa da recuperação política - na linha directa das posições
de Convergence - assume por vezes uma forma ambígua na constituição dos grupos
centrados em «identidades nacionais» específicas. E o caso, por exemplo, dos Jeunes
arabes de Lyon et sa banlieue (JALB) muito implantados a nível local e em oposição
aberta a SOS Racisme. Rejeitando a acusação de «quererem tornar-se árabes como Le Pen
se torna francês», os membros deste grupo - em que as jovens estão em maioria - exprimem uma recusa clara do elitismo e de todas as formas de delegação do poder.
insistindo na necessidade da auto-organização. Invocando, de passagem, o exemplo dos
negros americanos, consideram o eleitoralismo «inadequado para fazer face aos nossos
problemas» (3).
Duas notas à guisa de conclusão. Por um Iaao. e para além das formas diversas que
assumiu até agora, a agitação dos jovens originários da imigração tornou-se um elemento de
instabilidade social em França. Como uma chaga. ela pode alastrar e generalizar-se, do
mesmo modo que se pode deixar submergir pelos efeitos de uma decomposição social
crescente (ver o exemplo dos guetos americanos). Tudo depende. em última análise, da
evolução da crise e das lutas sociais. Com efeito, é precisamente aí que reside o problema:
como integrar toda esta juventude no período actual, caracterizado por uma paragem do
crescimento e por enormes taxas de desemprego? Em segundo lugar. e sempre de um ponto
de vista libertário, é necessário reconhecer que encontramos em todos estes movimentos a
preocupação da acção autónoma, a desconfiança para com todas as organizações políticas
verticais, atitude esta que parece caracterizar o nível de consciência social do momento
presente. Apesar da passividade gerada pela crise, isso constitui um factor de optimismo.

IV
Já o afirmámos: uma das surpresas destes movimentos foi a participação de jovens
oriundos das fileiras da imigração portuguesa. Globalmente, esta continua a ser o que
sempre foi: fechada, conservadora, submissa, esgotada pelo trabalho e pelo sacrificio. O
«português» é sempre o «bom imigrante»; aquele que se deixa explorar sem protestar e
ainda pede mais! Não é por acaso se eles constituem 50% total dos recém-chegados
tolerados desde que as fronteiras foram fechadas. Mas, na massa, há os jovens, muitos
jovens, pois a taxa de natalidade mantém-se elevada. E entre estes jovens há os que se
interrogam, que reflectem sobre os seus problemas e sobre a atitude dos pais e que se
consideram solidários dos outros filhos de imigrantes. Um pequeno núcleo, o Collectif
Centopeia, acaba de publicar uma pequena brochura (4) que vale a pena ler. Com o
concurso de algumas poesias e de fotografias muito belas, lançam, com o recuo que lhes é
próprio, um olhar crítico, por vezes corrosivo mas sempre sensível, sobre esse «Portugal
mítico» construído pelos pais na imigração. e que suporta mal o confronto com o país real.
Para todos aqueles que, no meio libertário, se interessaram pela experiência da
imigração em França. as suas reflexões constituem uma lufada de ar fresco. Voltamos a
encontrar aí uma ponte com as arremetidas que tentámos lançar, antes do 25 de Abril de
1974, contra os muros desta comunidade, sem encontrar na altura a mínima resposta. Era
uma época em que toda a esquerda e a extrema-esquerda exiladas tinham erigido o fado e
os pasteis de bacalhau em elementos de patriotismo português! Ora, hoje, a contestação
vem do interior da muralha. E é com prazer que nos encontramos ao lado destes jovens na
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denúncia do estrangulamento de fechamento comunitário, da estreiteza do nacionalismo,
que caracterizam Portugal e os portugueses que se exportam. Considerando-se
definitivamente instalados na sociedade francesa - «o bilhete de volta já caducou», dirá
Glória da Silva - eles denunciam estas taras como causas da sujeição dos seus pais a uma
exploração que os esgotou e vexou definitivamente.
O que caracteriza a imigração portuguesa é a sua rede associativa que atinge uma
dimensão jamais vista na história da imigração em França. Estas associações (cerca de um
milhar) nasceram muitas vezes de forma espontânea. tendo por base os laços de aldeia.
Muito centradas em si próprias, desempenham um papel determinante no controlo social,
explicando em grande medida o perfil tranquilo desta comunidade. Diversos textos desta
brochura debruçam-se sobre a análise da função desta rede. Na associação, o país é vivido
de forma mítica e exagerada (por exemplo: há hoje em França mais ranchos folclóricos do
que em Portugal!). A rejeição de que é objecto por parte da sociedade que o recebeu
constitui um factor suplementar que leva o imigrante a sentir-se mais português do que na
sua aldeia das Beiras. Mas, o que é mais importante, é através destas associações que o
imigrante controla a «sua» juventude. Ora é precisamente aqui que as coisas começam a
mudar. Com efeito. Maria C. Cunha faz notar que, embora os jovens utilizem ainda os
serviços fornecidos pelas associações (nomeadamente o do «mercado matrimonial»), «eles
encontram-se cada vez menos na origem destas actividades». Constata igualmente a
articulista que «a estreiteza do nacionalismo, o fechamento, estão na base da contestação
destes jovens relativamente aos pais»; atitude esta que parece generalizar-se e na qual se
inscreve a iniciativa do Collectif Centopeia. No seu texto, José Vieira sublinha «o perigo
nacionalista e as práticas culturais esclerosadas» da comunidade portuguesa. E faz notar,
de passagem. que asassociações portuguesas tomam sempre para interlocutor o Estado
português e raramente se dirigem às instituições do país onde vivem e onde se deixam
explorar os imigrantes. E uma maneira como qualquer outra de se protegerem, mas que
leva, tal como o conjunto das suas actividades «a pouparem-se a um confronto real com a
sociedade em que vivem», conclui Maria C. Cunha. Atitude esta nitidamente distinta da
combatividade da imigração norte-africana, que responsabiliza directamente as instituições francesas.
Esta juventude oriunda de imigração portuguesa começa a reivindicar o que ainda
ontem era impensável: «Ser imigrante e não apenas português». Este facto constitui em si
mesmo uma ruptura enorme com o espírito fechado característico desta comunidade de
origens e hábitos ainda rurais. As jovens, precisamente as que sofrem mais com o
fechamento repressivo do tecido associativo, estão na primeira linha da contestação.
Depois de ter produzido «o brasileiro», «o francês». «o retornado», etc., será que a grande
diáspora portuguesa vai finalmente gerar uma «espécie» menos provinciana? A morte
«acidental» de um ecologista exilado e desconhecido que se chamava Fernando Pereira
talvez seja prenúncio de um ponto de viragem! O gigantesco esforço necessário para
escapar a tanta estreiteza, ambição medíocre e sufocação nacionalista - que caracterizam
este «bom povo português» - pode efectivamente gerar qualidades novas de generosidade
e de empenhamento social. O trabalho do CollectjfCentopeia vai certamente ao encontro
desta esperança.
Paris. Dezembro 1985
(Traducão de: Luís Leitão e Ana Falcão Bastos.)
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Notas
() La ruée vers l'égalité, Ed. Mélanges (44. rue Ramponeau. 75020 Paris). 1985.
(2) O grau de barbárie na repressão por parte do Estado contra estes movimentos selvagens da população está
ao nível da riqueza das sociedades. O exemplo mais recente e mais delirante é o do projecto do governo indiano de
construir uma barreira de arame farpado de 3.000 Km para isolar o Bangladesh e impedir. deste modo, a imigração
selvagem. O seu custo é igual a dois terços do auxílio afectado ao desenvolvimento rural. Bem entendido que a sua
construção ficará a cargo dos trabalhadores bangalis imigrados! (Le monde, 21 de Novembro de 1985).
(3) Texto de apresentação dos JALB (AEJI. rue Diderot, 69001 Lyon).
(4) Tlzos: chuchotements dans l'arrjêre-cour. Centopeia (24. rue St. Ambroise. 75011 Paris).
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José de Brito

O Meu Anarquismo é Assim
(Cada qual tem o seu!)
Tenho uma identidade única irrefragável e instransmissível, bem gravado nos arquivos
da Natureza. Por isso, o meu anarquismo é, unicamente, meu e inalienável. A minha
personalidade está dotada de determinada quantidade e grau de sensibilidade, o que
condiciona os meus afectos e rejeições. O meu potencial cultural limita a minha percepção
das coisas. A inteligência que esbraceja em mim herdei de gentes que eram minhas. O
sentimento e o sentido que tenho da anarquia que me serve é meu, unicamente meu.
Chama-se anarquismo individualista associativo.
O Anarquismo (todo ele) não só é essencialmente individualista, como cada indivíduo
conotado com ele tem o seu. E individualista o anarquismo porque é a única filosofia que se
fundamenta nos desejos de felicidade e liberdade dos indivíduos na sua condição
individual. Isto em oposição a qualquer tipo de republicanismo, socialismo, comunismo,
colectivismo ou democracia em todos os seus matizes, etc. Isto, porque sabemos que o que
dizem que chega a toda a gente, não chega a cada um...
Existem várias escolas religiosas que também glorificam o Indivíduo e condenam a
segregação humana. Contudo, tais premissas só servem para levar o Indivíduo através da
via sacra mais espinhosa e de padecimentos infinitos, para ganhar a graça de Deus, que
podendo fazer as coisas bem feitas as fez todas retorcidas. Podendo abençoar toda a
Humanidade criou o racismo e as guerras de hegemonia. Criminoso de lesa Humanidade,
destruiu a Torre de Babel e provocou o Dilúvio. Poderoso até à omnipotência, fez o Mundo
para Ele se entreter e chatear a malta!
Existe também o individualismo burguês, contrarevolucionário e condenável, que em
nada se assemelha ao meu individualismo anarquista, porque esse individualismo é anti-humano e criminosamente egoísta. Enquanto aquele se fundamenta na felicidade
individual tacanha, o nosso Individualismo Associativo fundamenta-se na solidariedade e
no apoio mútuo, na tolerância e na liberdade. O nosso Anarquismo será eterno e
insuperável porque só obedece aos ditames da verdadeira Ciência comprovada, na Justiça
equânime, nas actividades progressivas, aglutinando tudo na máxima liberdade possível.
O Anarquista Individualista reclama para si todos os meios de produção e de
sobrevivência que lhe capite, para que não andem por mão alheias as coisas que sejam
indispensáveis à sua vida. Não se preocupa com os termos de produção adequados, pois
que para isso existirá o Apoio Mútuo, a Solidariedade, a Livre Cooperação, sempre
pontual e de duração contratual. Além disso o anarquismo aponta para a máxima
simplificação da vida, para o desprezo dos luxos supérfluos e o abandono dos vícios.
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Não nos interessa que haja ricos e remediados (famintos, nunca...). Cada qual tem
direito a viver a vida que idealiza sempre que não atrofie a do seu semelhante. Devemos
lutar muito a sério pelos direitos à desigualdade e às diferenças. Todos nós somos
diferentes. Até uma asa do meu apêndice nasal é diferente da outra. A igualdade pela qual
nos batemos com veemência é a igualdade dos direitos cívicos; dos direitos à vida e à
liberdade para todos sem excepção. Nem só do pão vive o homem! Precisamos também da
felicidade, do prazer, do recreio e do gosto pela vida!
As conquistas da Revolução vão sendo implantadas gradativamente e de maneiras
imperceptíveis. Até aqui, das revoluções armadas só temos obtido morticínios, lágrimas e
perdas nas liberdades públicas (é pacífico e ponderado o meu anarquismo). A sociedade,
quando verdadeiramente progressiva vai reformando as suas instituições (somos
reformistas à nossa maneira) infinitamente. A um final definitivo e completo nunca
chegaremos, pois que a Revolução Social dos humanos não tem meta certa.
À sociedade anarquista é possível chegarmos, porque para isso trabalhamos com
frenesi. Talvez venham a desaparecer os marcos que dividem as propriedades, os
escrivães mandados aponsentar juntamente com os capitalistas, os bucocratas, os policias,
os carcereiros, os deliquentes... O comércio será reduzido a valores de pechisbeque. Os
serviços, géneros e alfaias serão fornecidos gratuitamente em troca de um tempo mínimo de
trabalho agradável. A vida inteira será um prazer compartilhado fraternalmente por todos.
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Gil Nozes de Carvalho

Guerra & Paz
Pedidos sacrificios, as imagens
foram trazidas na maré, enxutas.
Treme a escada torpe, e o cão ladra;
são os antepassados, fixos,
na água das janelas.
Que podemos fazer, o fumo
entra nas casas é preciso
uma porta que nos leve ao mar,
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Albano Martins
Três Poemas
1.

Aloendro - dirás
de ti a folha
mais sombria, a mais
insubmissa raiz.
Dirás
a urna
do sangue
aberta
de repente.
Para sempre.
2.

Outros
foram os dados, outra
a mesa. O jogo,
não. A mesma
lâmina esgrime
entre a sutura
e o álcool.
3.

De meu e teu que resta
entre os ramos e o voo
das andorinhas?
Podes?
convocar as palavras, adicionar
à voz o espanto, a ira, esgrimir
com as mais ásperas
vogais. Da morte
e seus juízos imutáveis
não há recurso.
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Nuno Adice
No cemitério
Então, ouviste da sua boca o incomparável canto:
ela estava nua, entre os túmulos e os ciprestes,
e chamava por ti, para que descesses até ao fundo
do lago - oh, por que não a ouviste, a essa sombra
que o cair da tarde dissipava, se desde então a tua
vida não tem sido mais do que um lamento? Ela
juntou-se à incansável peregrinação dos amantes
falhados, metades de uma natureza original que
nenhum abraço reconstituirá; e tu, percorrendo
novamente os caminhos desertos, em vão gritarás
o seu nome: é noite, sem brilhos fugitivos e fátuos.

fevereiro de 1986

Guia
Água súbita na brancura do ser: latência
do eco nas ravinas da noite - abri-vos ao sol
nocturno que esmaga as raízes da vinha derramando
a sua luz réptil num enigma de cabelos; brilhai
numa flagelação de corpos mutilados pelo riso de infâncias
negras. Leio, na palma do poema, o bater de asas
do destino; uma vertigem fixa-me às sílabas sonâmbulas
do acaso. Não ouvis, entre as árvores fixas do infinito,
a música longínqua das casas celestes - saindo por abstractas
janelas numa aspiração de sombras?
Sigo-te - até onde? - lâmpada de bruma.
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Canto
Parto. Nunca a fortuna deveria ter entregue à solitária
vela a guarda do nome; nem uma respiração, hesitando entre a pedra
e o sangue. ter cedido ao medo do sono; nem a apressada obscuridade
do divino ter subjugado o grito de uma noite afogada pela maternal nudez
lo poema. Os barqueiros amarram-se a uma deriva de longínquas chuvas,
os seus corpos flutuam sob as pálidas estrelas de uma cripta
eleste. Eles indicam-me o caminho, que um secular som de janelas batendo
to vento da tarde acompanha. como passos na ilusão das marés. Atravesso
a ponte entre as sombras lunares de um inverno vegetal: folhas
roídas pela geada, enrolando-se aos troncos como húmidas mortalhas; a toada
glaciar das conclusões arranhando a garganta do declamador de murmúrios.
forçando-o a entrar na corrente dos cegos - aqueles que se demoram
nos retratos e que apuram os sentidos para um coalhar de pássaros.
e os que esvaziam as almas na rua, e os que ficam verdes numa melancolia
de estátua sob os arbustos. Canto ainda um destino para a beleza
desmazelada de amores por mudar: rostos mantidos na perda da memória,
sorrindo sem olhos para um pólen estéril de sensações, oferecendo o fátuo
fogo de um desejo apenas prometido - quando ireis beber os rios
do amor, esses que nascem na transformação de águas interiores, e se derramam
depois numa frustração de planícies secas, ensinando aos cultivadores
de máscara a acidez das migrações outonais? E fico: engolido
na ambiguidade púrpura dos hinos, dispensando-me o triunfo vago
de uma paragem de solstício, pisando a relva das estrofes pantanosas
da manhã, quando a luz negra do verso queima os seios frágeis da rapariga
de outrora: aquela que abriu os lábios na subterrânea cintilação
dos frutos, e cujas pálpebras estremeceram sob os sopros férteis dos celeiros.
amada sob as árvores e as espumas. sob um canto arrogante
de sinos enfurecidos e entre um silêncio vago de canaviais deitados.
amada num olhar de madrugada; aquela que abriu os lábios aos ventos
sedentários. Eles empurram uma navegação perpétua de imagens errantes.
o caule incandescente do caos. os detritos de um deus esquartejado
nos sótãos da eternidade; e eu ouço-os, tentando fixar sob os seus lamentos
uma voz familiar.
novembro de 1985
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Carlos Coelho Maurício

Manifesto para um Futuro
Mais- Que- Perfeito
Aos trauseuntes acordando espantados sob o vértice singular do yogurte!
Aos policias a quem a Tinta-da-China visitou no cubículo!
A todos os rafeiros sem dono nem proveito!
A vós e a todos os outros anunciamos: um novo tempo se abre perante o Cosmos
inquilino. Um toque atmosférico e espontâneo de múltiplas maravilhas...
O Grande Olho de Deus interpretou o nosso alcance. Sentimos a vitória antecipada da
eficácia antiga. Um sistema sonoro para medir as cócoras e os queijos. Uma
voluptuosidade tonta na cabecinha do coração. E por isso vos dizemos: a nossa visão do
futuro é um anjo engomado as asas junto à flor oriental do candeeiro. Um chá espiritual à
mesa, com o ar sentado, novos princípios e (muitos) bolos.
Não nos passa sequer pela cabeça sermos alternativa. Fomos os primeiros. Somos os
melhores. Seremos os únicos. Não nos inquieta o que o Jota terá lido na imprensa a nosso
respeito. Continuamos a interrogar-nos acerca da existência ou não, da Sexta Velocidade,
sobre o tamanho arbitrário das madrinhas, mas é apenas questão de eloquência. Aspiramos
à reificação inactual do Sortilégio, ao encómio fingido do renovado gosto. E aguardamos a
excepção lunar, a anomalia geral por pequenas dívidas.
Somos o caminho que anuncia o grande esplendor eléctrico, a regra trapezista do
Infinito.
O futuro já começou. Nós somos o Instrumento do futuro!
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Notas de
leitura
ERNST JÜNGER. Der Waidgang. 1951
Tradução francesa: Traité du Rebelie. Ed. du Rocher. Paris.
1957.

Existem imagens cujo poder parece dominar toda a
história do pensamento: uma casa iluminada na noite do
mundo... Um universo contraditório e perigoso, mas com
recursos que poderão formar paredes, abrigos onde o Homem
possa existir e ser livre.
Assim é a arquitectura elaborada pela nossa Razão.
Utilizando as leis da fisica clássica e moldando-se nelas. esse
plano propõe-se estruturar o espaço da liberdade e estabelecer
condições propícias ao advento de um Homem com poderes
sobre os territórios da sombra. No entanto. olhando mais
atentamente. podemos verificar que esteprocesso se devora a si
mesmo ao ceder às exigências infinitas da técnica. Progressivamente. a esfera tecno-científica adquire uma dinâmica
totalitária sobre a consciência.
De uma forma imperceptível, surge um momento em que
os pedreiros. absorvidos na pura exterioridade da sua tarefa.
deixam de reconhecer o espirito dapoesis. confundindo-o com
o fantasma que instalam nas paredes. A chegada do Habitante
é constantemente adiada e, por fim. esquecida. Na verdade, a
absurda instituição de uma casa para o Ser é ultrapassada pela
ideia. ainda mais delirante, de um homem em construção.
Heidegger escreveu algumas palavras que podem ajudar a
esclarecer estas mutações: «L'essence du matérialisme ne
consiste pas dans l'affirmation que tout n'est que matière. mais
bien plutôt dans une détermination métaphysique selon laquelle
tout étant apparait comme matériel du travail. ( ... ) L'essence
du matérialisme se cèle dans l'essence de cette technique sur
laqueile, à vrai dire. on a beaucoup écrit mais peu pensé. La
technique est dans son essence un destin historico-ontologique
de Ia vérité de l'Être en tant qu'elle repose dans l'oubli.»
(Questions III. pp. 116 e 117).
Numa situação como esta. quando a maior ameaça à
liberdade tem a sua génese. profundamente inesperada, na

própria hipertrofia das categorias do Sujeito. surge a necessidade de se encontrar uma nova concepção da liberdade. E
necessário renovar e substituir os princípios de 1789. Toda a
obra do autor do Traité du Rebelle se dirige para um tal
objectivo.
Em pleno triunfo de Prometeu. Ernst Jünger propõe que
nos libertêmos da hegemonia da praxis. Na sua obra. o regresso
do Homem ao Ser. embora motivado pela reflexão ontológica.
assume as dimensões da resistência e da necessidade vital. Ao
recusar uma perspectiva ideológica. na medida em que se trata
de um campo invadido pelo messianismo técnico e pela
entropia. Jünger sabe que se condena a uma caminhada
solitária, a única possível para um homem que. escandalosamente. diz não ser amigo do progresso: «A essência do mundo
não é progressista. Para mim. o Universo tem sempre a mesma
grandeza. O desenvolvimento está no Universo, mas o
Universo não se desenvolve.» (Entrevista ao «Magazine
Littéraire). Nov. de 1977).
Como definir, então. uma concepção do Homem que não
esteja hipotecada? Quem é esse indivíduo. refractário à
mobilização total. que se recusa a ser um mutilado nas hostes
que lhe pedem para empenhar a esquerda ou a direita do corpo?
Segundo Jünger. só Rebelde: em virtude do seu enraizamento
na Terra metaphysica. poderá estar apto a resistir a todas as
formas opressivas do nosso tempo: «A verdadeira resistência, a
resistência feita à grande opressão que persiste. é uma tarefa do
rebelde e não do revolucionário. Este é um homem do Poder.
do Estado: o seu objectivo é reconstruir o Estado que demoliu.
O rebelde é silencioso: não foge nem abandona. Permanece no
centro da máquina demoniaca a braços com a sua solidão».
O termo Rebelde não esgota o universo que se esconde na
palavra utilizada no original alemão. O Waldgãnger é aquele
que anda pelos bosques. Inicialmente. este era um proscrito da
sociedade humana, talvez um assassino a quem só restavam os
caminhos silenciosos do bosque. Mas o recurso às florestas, tal
como Jünger o pinta, não é um mero movimento de fuga ou uma
sequência do jogo da ocultação e do esquecimento. O Rebelde,
nesse momento terrível, e em virtude da sua própria natureza. é
posto em relação com a liberdade. Assim. durante a sua
permanência nçi floresta, o indivíduo torna-se uma figura
isomorfa da árvore; vertical e exposto, a liberdade que o define
não é uma projecção. mas sim um fio que liga Terra e Céu. Em
pleno coração da catástrofe, no momento em que a solidão
atinge a sua nudez mais radical, a liberdade simplifica-se sob a
forma da Presença. da total disponibilidade para o risco. Pode-se dizer que o Homem dorme nas florestas e que aí acorda.
ciclicamente, para se descobrir de novo.
Há. no entanto. todo' um percurso libertário que deve ser
feito pelo Rebelde. Só ele pode romper com as amarras da
técnica e dos sistemas metafisicos que ajustificam. A Floresta
é o espaço interior onde a ressurreição é tão inevitável como a
morte. Nesse sentido, o Rebelde é um descendente do princípe
e do herói de narrativas como o Ciclo do Graal ou a Bhagavad
Gitã. Ele percorre os caminhos perdidos (não esquecendo a
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polissemia desta palavra) que. muitas vezes, conduzem a
clareiras desconhecidas. espaços onde a liberdade não é
domesticável. Heidegger -- um autor importante para o estudo
das fontes em Jünger - fala-nos dos Ho/zwege. esses caminhos abertos no bosque que não levam a parte nenhuma. mas
cuja inutilidade parece. estranhamente. indiciar um centro que
apenas pode ser advinhado.
O primeiro acto do Rebelde deve ser precedido por uma
abertura gnoseológica sobre o seu próprio tempo. É o olhar
distanciado que lhe permite aperceber-se de que vivemos na era
da lota/e mobilmachung (a mobilização total). Mas muitos
continuam a olhar com mais horror as hordas do passado,
fascinados pela súbita aparição de uma tempestade de aço. tão
absurda e localizada como uma trovoada no Verão. Parece que
não se soube ler os sinais de um perigo que se ocultava nos
conflitos da História e cuja natureza é totalmente diferente da
destes acontecimentos, como se. em certos momentos. dois
universos se cruzassem e o devir histórico se inscrevesse num
código simbólico. Hoje. todavia, as promessas da guerra e do
vazio estão demasiado próximas de nós. ocultas na sua própria
visibilidade. Na verdade, as exigências da História conseguiram. neste século, reunir um máximo de servidores: convictos
entusiastas dos automatismos a que se condenam. A dominação sobre o existente é acompanhada pelo esquecimento do
Ser.
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Ao longo da sua obra -. seja nos ensaios. como é o caso.
ou na ficção e nos diários - E. Jünger tem vindo a traçar o
retrato de um mundo onde as categorias da Paz e da Guerra se
confundem cada vez mais. De facto. o Tempo encontra-se
subjugado por relógios mecânicos que apenas obedecem ao
primado tecnológico. Eugénio Trias. ao falar sobre a Bomba.
diz que o nada ontológico «toca-nos. hoje. como uma
fulguração quotidiana». parecendo confundir-se com o próprio
espaço interior. Aos olhos de muitos. a revolta equivale ao
arrancar da pele: «II est de fait que les progrés de l'automatisme
et ceux de Ia peur sont três étroitement liés. en ce que l'homme.
pour prix d'allégemerits techniques. limite sa capacité de
décision. ( ... ) La personne n'est plus dans Ia société comme un
arbre dans Ia fôret: elle ressemble au passager d'un navire
rapide. qui porte le nom de Titanie ou encore de Léviathan.
Tant que le ciel demeure serein et le coup doeil agréable. ii ne
remarque guêre l'état de moindre liberté dans lequel il est
tombé. Au contraire. l'optimisme áclate. Ia conscience d'une
toute-puissance qui procure Ia vitesse. Tout change lorsqu'on
signale des iles qui crachent des flammes. ou des icebergs.»
(Jünger. Traite du Rebeile. pp. 42 e 43).
Apesar de tudo. existe uma possibilidade de a Teknê vir a
cumprir. paradoxalmente. uma função soteriológica que lhe
advêm dos avisos que ela encerra.
Jorge Leandro Rosa
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ALAIN MINC. Le Syndromefinlandais. Seuil. Paris. 1986
Aquilo que me aparece como extremamente oportuno no
trabalho de Alain Mine, e a mais de um nível, não é tanto aquilo
que ele retoma. ou seja a ideia de uma confederação política
europeia. capaz de combater uma Europa protuberante. mas
aquilo que ele tende a estabelecer de novo. O seu projecto
étato-libertaire, que está consideravelmente definido pelo
menos desde 1982, altura em que publicou L 'après-crise est
commencé, e que assenta mais naquilo que ele chama uma
sociedade polimorfa do que propriamente em qualquer categoria económica exclusiva, reforça-se agora a partir de uma ideia
de individualismo que toma corpo ia sociedade europeia a
partir de certas manifestações sociais extremamente interessantes.
As estruturas elementares de sociedade configurando esse
tipo novo de individualismo, que parece ser uma nova forma
libertária de viver a sociedade, são celulares, móveis e flexíveis
ao contrário das instituições que deram forma ao nosso
passado: partidos, sindicatos, igrejas e empresas. Tais estruturas celulares de solidariedade alargam no campo da politica, do
trabalho ou da economia, a liberdade do indivíduo a esferas
cada vez mais largas e autónomas, já que elas tendem a ser
feitas a partir de formas elementares de associação em que a
organização ou o contrato não substituem, de modo nenhum, a
vontade pessoal.
O aparecimento de pequenas comunidades religiosas,
assentes mais em pequenos grupos de reflexão e de oração, de
estrutura flexível e muitas vezes de curta duração. do que em
estruturas hierárquicas de reconhecido peso institucional e
burocrático. expressa também o aparecimento de um tipo de
sensibilidade individualista no próprio campo religioso capaz
de acompanhar uma micro-individualização dos grupos sociais.
que tendem assim para uma maior autonomia e uma maior
liberdade do indivíduo, capaz de uma mobilidade social e
cultural também cada vez maior.
A rede informativa capaz de constituir uma sociedade rica
de adesões múltiplas e perfeitamente autónomas, ainda que
interdependentes, será ela própria a qualidade fundamental de
um tipo de desenvolvimento que apesar de também ser técnico,
não será feito a partir dos centros de decisão técnica. A ideia de
que é possível avançar para empresas de terceiro tipo está
solidariamente associada à ideia de um reforço da criatividade
individual, tal como qualquer revolução tecnológica hoje em
dia está muito mais dependente do interesse do tecido social do
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que propriamente de qualquer génio tecnológico ou de qualquer
tutela corporativa. Uma terceira revolução tecnológica feita
desse modo seria hoje tentar uma caricatura daquilo que foi o
desenvolvimento das estruturas dos grandes aparelhos que,
pela sua própria natureza, se mostraram incompatíveis com a
micro-estruturação das novas tecnologias. Para além disso,
parece-me que só o tecido social está em condições de se
interrogar, com toda a legitimidade e com todo o interesse
possível, sobre as consequências éticas e sobretudo sociais que
as diversas aplicações das novas formas técnicas podem
apresentar.
Um questionamento deste tipo feito sob a sombra tutelar
do estado, ou pelas instâncias superiores dos partidos políticos,
levar-nos-ia muito provavelmente a um tipo novo de estado
paternal, em que as matrizes técnicas, devido a razões éticas,
seriam apenas propriedade de uma classe muito restrita.
Viveríamos assim o paradoxo de uma nova revolução
tecnológica, assente em inúmeras estruturas minimais, ser feita
sob a direcção de uma única corporação ou um único organismo
burocrático.
As sociedades europeias têm uma forte tradição centralista e até imperial. Essa parece-me ter sido até hoje a condição
essencial do seu desenvolvimento, pondo de parte certos
acontecimentos sociais que dizem respeito à Idade Média ou a
certos acontecimentos mais ou menos importantes do século
passado, que coincidiram com o desenvolvimento de uma
cultura libertária, motor de um conjunto de aspirações à
liberdade, à autonomia e à criatividade individual e social. É
possível, talvez por isso, que o principal problema da Europa de
hoje seja o da continuidade: a possibilidade que ela própria
encara, dentro da tradição centralista e nacionalista que é a sua.
de desenvolver pacientemente uma edificação política federal e
uma sociedade livre e criativa, bem como uma política
autónoma de defesa (que no meu caso pessoal encaro como
não-militar, ao contrário de Alain Mine).
Neste sentido, e apesar do paradoxo. a Europa de hoje
precisaria muito mais da inquietude, do acidente, da ruptura e
sobretudo dessa categoria. tão preciosa no quadro das ciências
fisicas, o aleatório do que propriamente de uma estabilidade
plausível, que parece ser por agora o seu principal móbil e
obstáculo.

António Cândido Franco

REVISTA RISCO, n'o 1 e 2: Primavera e Verão de 1985,
Lisboa.
Quando Proudhon se inclinou a substituir o contrato
social, tal como ele tinha vindo a ser encarado desde Rousseau,
particularmente na sua versãojacobina. por um c.'itrato de tipo
sinalagmático em que o contrato é apenas a expressão exacta
da vontade de todos e nunca superior a ela. P-oudhon tendeu
para formas de relacionamento interpesscal, io tipo do
mutualismo, do federalismo ou do assc'ctivisrn, que excluiam qualquer ideia de comunidade universal e procuravam
antes preservar um sentido muito profundo da autonomia
individual.
O marxismo, mesmo mais do que Marx. sempre tendeu a
encarar a sociedade como incapaz de ser um modelo de
associação voluntária e o indivíduo como expressão de uma
autonomia e de uma soberania capaz de ser mais importante do
que essa vontade geral como lhe chamou Hegel. O Estado foi
por isso neste modelo a expressão de uma vontade racional,
superior à do indivíduo, considerada sempre egoísta, e que
tinha por função regularizar num sentido positivo e solidário as
relações sociais do homem. Como expressão geral de uma
vontade superior e racional, o Estado foi ainda neste modelo
uma espécie de contrato social superior, um Eu comum dotado
de uma vontade própria. diferente do conjunto das vontades
particulares.
Stirner, um dos mais interessantes pensadores do anarquismo, apesar da má-fé e do simplismo com que tem sido
tratado, não deixa de acentuar. a seu modo, e sem expressamente o nomear. a importância de um contrato sinalagmático
capaz de preservar e até de desenvolver uma certa ideia,
autónoma e soberana. de um Eu particular. É verdade que a
associação aparece em Stirner não tanto como um estado
apaixonado da razão humana, mas como a constatação de que
as relações interpessoais não podem ser abolidas.
Mas sem ter quaisquer ilusões sobre o limite das relações
sociais. Stirner propõe, quase como trabalho pedagógico ou
terapêutico, uma prévia tomada de consciência pessoal. Por
isso, ao não acreditar na libertação de todos, uma ficção muito
em voga na esquerda alemã da altura, ele caminha no sentido de
uma substituição das lutas políticas e sociais por uma simples
tomada de consciência pessoal, capaz de favorecer radicalmente a soberania de cada um. Segundo Stirner, só na soberania
individual e na sua defesa pode haver associação.
O contrato sinalagmático propõe então, ao contrário dos
contratos que legitimam tipo de associações que socializam de
forma universal a vontade dos indivíduos, tipos breves de
associação, aceites de forma consensual por todas as partes e
que, como condição essencial, não impõem obrigações que não
contenham em si próprias contrapartidas capazes de as
justificar. Esta forma de contrato, bem delimitado, não tem
uma concepção global e universalizante de si mesma, dando por
isso mais ênfase ao papel dos contraentes do que propriamente
ao estatuto impessoal do próprio contrato.

A velha distinção entre a propriedade e a posse, à luz da
qual deve ser lida a conhecida critica de Proudhon à
propriedade, não se coloca como uma defesa da socialização,
mas antes da propriedade efectiva. Proudhon acrescenta ao
direito de propriedade, o direito à posse. A propriedade tem aí
um sentido de pertença ou uso pessoal, paralelamente a uma
capacidade política de expressão autónoma e individual.
Lysander Spooner (1808-1887), um neo-proudhoniano americano, chega a defender com base nessa mesma capacidade
individual, que é vista sempre de uma forma soberana, o seu
alargamento à emissão de crédito. A emissão da moeda não
estaria sujeita aos monopólios a que está. mas seria liberalizada
à própria sociedade, aos indivíduos.
Lysander Spooner, e mais tarde Benjamin Tucker (1854-1939) apoiar-se-ão nesta ideia de liberalização radical de
todas as actividades tidas como sociais, para dar expressão a
uma forma de anarquismo extremamente original, que tende a
encarar a autonomia dos indivíduos alargada à própria esfera
da economia.
Este interesse pelo indivíduo alargado à economia parece
ser uma das formas de compatibilizar uma série de actividades
tidas como sociais com uma sociedade livre. A sociedade toma
assim contra si própria uma série de defesas eficazes.
remetendo para uma esfera de autonomia a sua actividade. Por
isso, enquanto projecto, do ponto de vista deste individualismo
muito particular que foi o anarquismo de Spooner e de Tucker e
é hoje o de Rothbard ou o de David Friedman, todos os
monopólios de propriedade, heterónomos por excelência, têm
de dar lugar 'a uma liberalização da posse que faculte uma
produção autónoma, compatível ela com uma sociedade livre.
Entre a eficácia e a necessidade de uma sociedade livre
estou convencido de que todos os anarquistas, que ao longo da
história deste movimento se reivindicaram de um capitalismo
desconhecido e ideal, sempre o fizeram em nome da liberdade e
não da eficácia. A eficácia, quando existe e se torna expressão
particular daquele movimento, é sempre secundária frente à
necessidade de pensar uma sociedade livre que é, no fundo, o
móbil desse capitalismo ideal e libertário.
A minha crítica ao liberalismo de hoje, ou aquilo que se
convencionou designar como tal, faz-se sobretudo neste
campo. Não é tanto entre liberalização ou não-liberalização
que se põe o problema, mas sim na razão dessa liberalização.
Assim, é entre uma liberalização feita por motivos de eficácia,
económica ou uma liberalização feita em razão de uma
sociedade livre que o problema pode ganhar algum interesse ou
alguma oportunidade.
Algum do liberalismo que melhor conhecemos entre nós é
um liberalismo inconsciente, frouxo, a que retiraram o núcleo
mais interessante e mais profundo. Ele deixa entrever uma
racionalidade apressada. que está por vezes mais perto da
social-democracia ou da democracia-cristã do que propriamente do pensamento liberal. Um tal pensamento, que viva do seu
próprio espaço de reflexão, percorre linhas de conduta
inteiramente próprias e não creio que se possa depois
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confundir, nem mesmo de fora, com a social-democracia ou a
democracia-cristã.
Para além disso, o pensamento liberal é demasiado largo e
aberto, tão largo afinal como o seu próprio sujeito (a liberdade),
para que se possam demarcar-se-lhe fronteiras muito estreitas e
dizer que como referências ele só existe em função de Joseph
Schumpeter, Ludwig Von Mises, Friedrich Hayek ou Milton
Friedman.
É o interesse pelo indivíduo e pela sua capacidade de
actuação social que dá ao liberalismo a sua riqueza e não
qualquer adopção política parcial, em nome da eficácia, de
certos aspectos da liberalização económica. O mercado, de
acordo com o estudo de J. Baechler (1971), é uma forma de
interelação pessoal que nasce a partir de uma estrutura social
policêntrica e que, parece-me, pode estar associada a uma
forma de poder político disseminada. A feira, associada à
comuna medieval, o município, é uma expressão de liberdade,
uma forma de convivialidade , de autonomia e até de
criatividade. A sua vitalidade social não nasce, nem se cria a
partir de uma ideia económica, de uma ideia de eficácia, mas
sim de um espaço em que a existência de uma autodeterminação se afirma em sectores simultâneos e dos quais a liberdade
económica é um deles. O mercado, para além do seu
significado económico, é também um espaço geográfico com
um significado cultural e social onde a liberdade se continua.
do mesmo modo, a afirmar.
A associação muito estreita entre mercado e formas
inconscientes de poder político administrativo ou estatal coloca
a liberdade individual e a sua defesa num lugar decisivo. O
mercado, sublinho, é apenas um dos produtos de uma liberdade
individual e social que é deveras muito mais larga e capaz de
produzir outras expressões culturais e sociais de si mesma. A
existência orgânica de uma liberdade política, numa altura em
que o poder de Estado era perfeitamente inconsistente, malgré
lui, pode ter dado lugar a esse centro social importante, o
mercado, que é muito mais do que uma categoria económica.
Mas, o mercado, tal como outro tipo de categorias, não
pode universalizar só por si a liberdade individual. Foram erros
desse género que levaram, por exemplo, regimens totalitários,
caso da Alemanha nazi, onde era notória uma socialização
forçada dos espíritos, a evoluirem para um tipo de mercado
próspero e extremamente activo.
A existência de uma economia de mercado não se mostrou
de modo nenhum incompatível com a existência de um Estado
forte, autoritário e universalizante. Aí o mercado é entendido
como uma expressão de eficácia económica que nãõ tem nada a
ver, em absoluto, com a liberdade individual ou com a
existência de uma sociedade livre. Ele já não remete para um
espaço convivial associado ao poder pessoal, mas apenas uma
categoria económica vazia de sentido político.
É na defesa da liberdade individuaF que o pensamento
liberal melhor pode encontrar a sua mais ampla inspiração,
afastando-se por exemplo de um determinado tipo de competitivismo social que pouco ou nada tem a ver com as suas raízes
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mais pessoais. 'A ideia de uma sociedade competitiva onde só
os melhores resistem não tem praticamente nada a ver com a
imagem de uma sociedade onde a liberalização se fez num
sentido amplo e não reducionista. A liberalização implica uma
redistribuição também muito ampla, que nega em absoluto a
monopolização por alguns das propriedades e das virtudes. O
pequeno empreendimento é o fundamento não só económico
como social de toda a ideia de liberalização que não confunde,
contudo pequeno empreendimento e estruturas segregadas. O
pequeno empreendimento é mais do que uma realidade
económica, é uma realidade social que permite manter vivo, no
tecido social, uma liberdade individual e uma soberania pessoal
que parecem ser sempre o objectivo em função do qual a
liberalização existe.
A existência de uma sociedade onde só os melhores
resistem traduzir-se-ia a nível económico por uma monopolização progressiva, que é afinal condição climatérica prévia a
toda a socialização totalitária. Por isso, a mediação de uma
imagem onde só os melhores resistem. cria equívocos e
inconsequências que me parecem desajustadas e desnecessárias.
Tal tipo de imagens prendem-se muito pouco com uma
ideia autêntica de liberalização e pouco ou nada têm a ver com
as raízes mais fundas e mais originais do pensamento liberal.
Esse género de evolucionismo, que há tendência hoje para
associar ao liberalismo, esquecendo que este desde as suas
origens trazia consigo uma ética associada, toma lugar mais nos
herdeiros actuais do darwinismo social (Herbert Spencer) que
defendem a sociobiologia do que propriamente naqueles que
defendem a liberdade individual.
Toda da linha individualista libertária que remonta nos
E.U.A. a Josiah Warren(1789-l874), pôde por isso conceber
um sistema em que a liberdade dos indivíduos, vista sempre em
função da sua livre associação, se esclarece por uma
liberalização radical da posse. Esta liberalização é, em todos os
aspectos, incompatível com a ideia de que só os melhores é que
resistirão, já que nesta última o monopólio se substitui ao
pequeno empreendimento, criando um capitalismo desencan-

tado. que é aquele que conhecemos, das suas próprias ilusões e
virtuais possibilidades.
William Moi-ris, no livro Newsfrom Nowhere ( 1890), é
ainda deste capitalismo ideal, liberto de monopólios e onde se
assegura a existência da posse de uma propriedade individual
muito disseminada, que nos fala.
Talvez possamos finalmente terminar dizendo que se
William Moi-ris pôde criar uma utopia operária que se centra
não no imperialismo do Eu mas numa ideia muito flexível de
contrato. não necessitando necessariamente de conceber um
projecto universalizante do tipo do de Cabet. também me
parece possível trabalhar hoje sobre um tipo de pensamento
liberal que se afaste decididamente de alguns pressupostos que.
entre nós, só o limitam e empobrecem. A contra-utopia, o fim
do encanto ou o laicismo não me parecem de facto constituirem
o núcleo mais interessante e mais pessoalizado do liberalismo e
não chegam, por razões óbvias, para lhe dar qualquer forma
sólida e consistente. Poder-se-á mesmo pensar que essas
matrizes não são de tipo liberal e que trazem consigo um certo
tipo de desencanto muito marcado pelas velhas concepções da
social-democracia europeia.
Para além disso, já vimos como hoje o mercado traz
consigo uma ambiguidade que se não é decisiva, nos obriga pelo
menos a repensar a sua função actual: será ele ainda a
expressão de uma sociedade com múltiplos interesses (o maior
número possível como queriam os libertários americanos) ou,
pelo contrário, ele tende hoje a ser a expressão de uma
sociedade onde uma competição mal compreendida tem vindo
progressivamente a anular os centro decisivos dessa multiplicidade?
Aí. parece-me, que a reflexão de José Fernandes Fafe,
procurando uma convergência entre liberalismo e autogestão,
como forma de resistência a uma classe limitada capaz de
dominar as matrizes técnicas. é ainda aquela que melhor
começa a dar corpo a uma resposta nitidamente diferente das
que a velha esquerda estava habituada e ainda aquela que
melhor configura um pensamento liberal genuíno, capaz de
pensar no seu próprio terreno de reflexão os problemas actuais
da sociedade humana.
António Cândido Franco

LEWIS CARROLL, A Caça ao Snark, Tradução de Manuel
Resende. Ilustrações e concepção gráfica de Maria Antónia
Pestana, com as gravuras de Henry Holiday para a 1.a edição
inglesa. Edições Afrontamento. Porto, 1985.

Depois de Alice no País das Maravilhas, dir-se-ia não
haver mais espaço para falar da obra de Lewis Carroli.
Contudo, mais de cem anos depois da sua escrita, a tradução
para português do poema A Caça do Snark(coincidindo. aliás,
com a dramatização do texto pelo grupo de teatro «Dou-te
Tudo e Mais Não Posso))), faz-nos redescobrir o mestre do
«não-senso» e repensar, até, o problema, se de problema se
trata, da sua actualidade, a menos de 15 anos do século XXI.
Lewis Carroll. pseudónimo de Charles Dodgson, pastor
anglicano, professor de Matemática e especialista de Lógica,
escreve o seu poema «ilógico» numa época de grandes tensões
sociais, caracterizada p& uma opressão generalizada nas
fábricas manufactureiras, por massacres na Irlanda e pelo
puritanismo vitoriano. Sem querer conferir, de modo algum, ao
seu poema uma intençAp política imediata, digamos que Carroil
subverte, pela via do absurdo, um mundo em que a liberdade é,
cada vez mais, drasticamente ameaçada.
A este universo concentracionário, só a resistência da
criança se poderá opôr, criando um invólucro protector, um
espaço livre, primitivo, onde, através do jogo, facilmente se
acede à sobrerrealidade, onde tudo ganha uma dimensão
transtemporal e todos os horizontes ficam ao alcance da mão.
É certo que podemos dizer, como André Breton, a
propósito de Carroll, in Antologia do Humor Negro, que os
poderes que presidem ao "realismo", ao animismo e ao
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artificialismo infantis, e que militam por uma ética livre (...)
não estão ao abrigo de uma recuperação sistemática que
ameaça o mundo severo e inerte onde nos é prescrito viver.
Ontem como hoje. acrescentaríamos. De qualquer modo. no
reino misterioso das crianças (onde a sua visão de unidade
permite que homens e animais. por exemplo, possam conviver e
viver juntos a mesma aventura), é possível encontrar uma
margem para o sonho. A complacência dos adultos para com
o absurdo de Lewis Carroll reabre-lhes. sem dúvida, a porta
desse reino.
Poderá. então. dizer-se que. à semelhança do que acontece
com outros dos seus livros. A Caça ao Snark, recriando um
mundo apenas lógico para as crianças, se dirige, prioritariamente, à leitura dos adultos. Afinal, uma das múltiplas leituras
plausíveis que colocam a obra de Carroll (e usando as palavras
do seu tradutor. Manuel Resende) «num limbo indistinto, a
meio caminho de tudo: nem literatura infantil típica. nem da
outra, nem literatura épica (mesmo que absurda), nem
literatura séria, nem literatura leve».
Dividido em oito cantos. o poema tem. de certa forma, algo
de caricaturalmente épico. Reunida num barco (espaço
fechado e totalitário), a «nata da marinha» vai em busca do
Snark - « animal» de algum modo mítico, indefinível, tem
«um gosto oco e magro. estaladiço». «acordar tarde e hábito
que. dir-se-á./Ele levou ao máximo requinte; /Almoça muitas
vezes à hora do chá/E toma o seu jantar só no dia seguinte».
Este Snark - palavra-mala, que resultaria da aglutinação de
snail (caracol) ou snake (cobra) com shark (tiihrào) - e
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pouco perspicaz, ambicioso, inofensivo, desde que não
pertença à temível raça dos Bufam.
Encontrar o Snark não será decerto o mais dificil. O que
conta. verdadeiramente, é vencê-lo («Armados de dedais.
armados de cuidados, /Procuraram com garfos e esperança/Matá-lo com acções de alguns supermercados /E, com riso e sabão.
ganhar-lhe a confiança». - eis o estribilho que percorre o
poema). ainda que não se saiba muito bem o que é.
Talvez Lewis Carroil nos queira dizer que um barco à
deriva, sob o comando dum capitão-sineiro. simpático mas
incompetente, pois que «das artes da marinha, só isto
sabia: /Pôr-se a olhar o mar. tengendoo sino» e tripulado pelos
seres mais surpreendentes. pode ser o retrato duma sociedade
ameaçada. Sociedade que, tendo interiorizado dentro de si um
«monstro», precisa também de o colocar no exterior, para
melhor o poder combater e para que a viagem-vida ganhe um
sentido. Por outro lado, é esse «monstro» que torna possível a
coesão do grupo. É ele que obriga à coabitação e à
solidariedade, os mais dispares passageiros - o Talhante que
só sabia matar castores acaba por ser amigo inseparável do
Castor que fazia renda.
Assim, vencer o «monstro» significará, de certa maneira.
expulsar um fantasma, colectivo. Tarefa ingrata. inglória, anti-heróica e, por conseguinte. subvertora do próprio épico. Afinal
de contas, o Snark é mesmo um Bujam. uma realidade
concreta e poderosa. E não será, certamente, por acaso que é o
elemento mais vulnerável da tripulação, o homem que se
esqueceu da bagagem em terra e do próprio nome, aquele que,
desarmado portanto. enfrenta o monstro e por ele é, naturalmente. imolado.
Mas. talvez Lewis Carroll nos queira antes mostrar que o
barco-caçador é, finalmente, um espaço simbólico, microcósmico. corpo solitário do homem que. pleno de incoerências, de
contradições, é capaz de recriar, dentro de si, um lugar de
liberdade, muito próximo do da criança. Lugar-texto. onde a
própria linguagem inovadora, cheia de trocadilhos e subtilezas.
se assume também como transgressão da norma. E porque a
liberdade era em 1874, como o é em 1986, um nonsense. uma
efectiva ameaça para a consciência bem-pensante e cristalizante das maiorias, resta a cada um de nós. com «garfos e
esperança». lutar. tentar destruir o «monstró» (ou o monstro).
antes que ele nos destrua.
Uma palavra de muito apreço, como nota final, para as
Edições Afrontamento. pelo inexcedível cuidado posto na
apresentação desta obra, pelas belíssimas ilustrações e concepção gráfica de Maria Antõnia Pestana, pela igualmente
belissima capa. roupagem anti-uniforme com que. digamos. se
envolveram as palavras de Carroll. Ele que é, sem dúvida, o
nosso. e cito de novo Breton. «primeiro mestre da gazeta à
escola».

Manuela Parreira da Silva

CARLOS K. DEBRITO: Marx: Um elogio crítico. Lisboa.
Antigona. 1985.
O livro, Marx: um elogio crítico, da autoria de Carlos K.
Debrito, é, sob alguns aspectos. um contributo de inegável valor
teórico e função revolucionária. No contexto editorial português escasseiam análises, cuja finalidade primeira incida sobre
a crítica radical desta sociedade em que persistimos. Nesse
sentido, e ainda a situação da existência de inexpressividade
das análises com conteúdo radical sobre Marx. Carlos K.
Debrito preenche uma lacuna com salutar inteligência e
paixão.
Porém, pese embora a coerência intrínseca dessas
virtualidades que o autor sistematiza, a exégese, que o mesmo
pretendia, contra o marxismo deturpado e ideologizado pelas
instituições universitárias e partidárias, revelou-se num grande
fracasso teórico e ideológico.
Em primeiro lugar, ao analisar a vida e a obra de Marx, dos
seus companheiros. dos seus correligionários e dos seus
opositores, incorre numa visão unilinear e bastante «ortodoxa». Por tal motivo enaltece o contributo de Marx em termos
teóricos e práticos e denigre. por outro lado. os outros que se lhe
opuseram. Se esta análise, pelo menos, fosse fundamentada
pela leitura profunda de várias versões sobre os factos
históricos que substantivaram o texto do autor, então poder-se-ia afirmar que a procura da «verdade» e da «inteligência»
tinham sido conseguidas. Não é isso que acontece. Do
principio ao fim do texto. o facto de ter recorrido a um único
biógrafo (Franz Mehring) e ainda de analisar os que se
opuseram a Marx. através de tudo aquilo que este escreveu
sobre os mesmos (Lassale. Bákunine e Stirner, Weitling. etc.),
mergulha num tipo de análise ortodoxa e ideológica de Marx.
Induzido por este caminho desenvolve uma série de teses
contraditórias. À força de prosseguir na procura desenfreada
do Marx «ideal». na viagem histórica que faz sobre a sua vida e
a sua obra. encobre certos aspectos da mesma e chega até
a enaltecer aquilo que o seu «génio» protagonizou e que, hoje.
pelo contrário critica asperamente naqueles que denomina de
marxistas. O exemplo mais flagrante dessa metodologia
refere-se à concepção de Marx sobre o partido. É sabido que
este e o companheiro de toda a sua vida. F. Engels. foram os
militantes e escribas para o aparecimento histórico do
Manifesto do Partido Comunista em 1848. É sabido
também que por trás de tudo isto, existia uma visão
conspirativa e vanguardista da revolução. É sabido ainda que
Marx. para além de ter escrito a Comuna de Paris em 1871.
escreveu também a Crítica ao Programa de Golha em 1875.
Pois bem, Carlos K. Debrito. à sua maneira. ideologizando
Marx. consegue deduzir que a concepção do mesmo sobre o
partido é radicalmente diferente daquela que lhe deram os
diferentes partidos marxistas que têm pululado na história.
Dizendo-se predisposto a não pactuar com «a parcialização da
tarefa em divisões e subdivisões. em capítulos e suhcapítulos.

em bocados como um manta de retalhos» (extracto da
Introdução. p. 11), consegue utilizar esses mesmos processos.
Assim, relativamente às três obras acima citadas, sobrevaloriza
o referencial teórico extraído da segunda e subvaloriza a
primeira e a terceira, deduzindo dai que a visão histórica de
Marx sobre o partido era baseada num movimento histórico
real e, portanto, fora de todos os mecanismos conducentes à sua
institucionalização burocrática e capitalista. Ora Marx corrobora. em parte. a fomentação destes factores. sobretudo no
Manifesto e na Crítica ao Programa de Gotha. Perante este
dilema, o autor seguiu o caminho mais fácil, escolheu o
exemplo que contribui para manter o seu «génio» «ideologizado».
Em segundo lugar, ao querer recuperar, a todo o custo, um
Marx «desvalorizado» teórica e praticamente. Carlos K.
Debrito, no intuito desesperado de o «salvar», recorre a uma
série de malabarismos que só podem ser concebíveis a partir do
dogma marxista ortodoxo. Por tal motivo, tal como os outros
que disso se reclamam, pensa que só ele leu de modo inteligente
e revolucionário o Marx do seu tempo. esquecendo-se Carlos
K. Debrito que não viveu esse tempo e que milhões de outros
que também se consideraram revolucionários e inteligentes
também o leram, o interpretaram e o ideologizaram. Uma vida
e uma obra, quando existe, não é legado exclusivo de alguém,
nem tampouco as leituras que se possam fazer das mesmas
poderão ter um cariz absolutista. Para aqueles que viveram
depois de Marx só o acesso à inteligência relativa é possível. É
esta a razão histórica do Marx do seu tempo ser a matriz dos
seus diferentes prolongamentos marxistas.
Por não ter seguido esta metodologia fundamental. Carlos
K. Debnto vê-se constrangido a escrever que o marxismo
começa quando F. Engeis pronuncia o elogio fúnebre de Marx.
em Londres. no ano de 1883 (Op. cit.. pág. 15). e ainda que o
leninismo e outras versões marxistas, do nosso tempo, nada têm
a ver com a genuidade da vida e obra de Marx. Pretender
afirmar tal facto é esquecer. por exemplo, que Marx e F.
Engels. no seu tempo, escreveram e viveram em identidade
perfeita durante cerca de 40 anos, e que reside neste facto o
valor simbólico do conceito «marxista», e não num momento
expressivo e emotivo que singulariza e objectiva, historicamente, essa mesma realidade conceptual. O marxismo não sendo
ainda objecto de institucionalização formal - através dos
partidos, sindicatos. parlamentos. etc. - de modo eficaz, no
tempo de Marx. existia, todavia, informalmente protagonizado
por Marx e os seus correligionários. As manigâncias na Liga
dos Justos, na Liga dos Comunistas, na Associação Internacional dos Trabalhadores, como assim na génese institucional
dos partidos operários na Europa Ocidental desenvolvida,
demonstram, de forma inequívoca, um tipo de comportamento
que não é possível dissociar dos partidos e sindicatos de hoje.
Amputar mecanicamente a matéria prima do produto acabado.
pese embora os malabarismos ideológicos que de 100 anos a
esta parte persistem na tentativa de separar a vida e a obra de
Marx do marxismo, torna-se uma tarefa impossível. Por outro

-
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lado, o marxismo ortodoxo, o marxismo-leninismo de diferen-

EMÍDIO SANTANA. Memórias de um Militante Anarco-

tes matizes. a ultra-esquerda, o conselhismo, a Internacional

-Sindicalista, Perspectiva e Realidade, Lisboa, 1985.

Situacionista, etc., embora sejam o produto histórico de uma
leitura diferenciada do mesmo referencial teórico e prático, não
obstante, personificam o marxismo. As diferenças e as
contradições existentes entre essas correntes podem provir de
uma prática e leitura revolucionária da obra de Marx, porém.
todas elas são explicáveis, fundamentalmente, pelos contextos
históricos que lhes deram vida e nunca a partir de uma total
identidade ou não com a vida e a obra de Marx.
Em terceiro lugar. Carlos K. Debrito é manifestamente
infeliz ao tecer uma série de criticas simplistas a autores que,
segundo transparece na leitura do seu texto. não leu bastante
bem. A facilidade com que trata Marx Stirner de <(reaccionário» e de «indivivivalista pequeno-burguês» revela que a sua
análise é supert>ial. pois toda ela se baseia no que Marx
escreveu sobre o 'mesmo rffi Sagrada Família e na Ideologia
Alemã. Uma leitura não ideológica e profundamente honesta
de O Único e a sua Propriedade, pese embora o seu conteúdo
anarco-individualista. seria talvez um bom exercício intelectual
para o crítico de Stirner rever as suas próprias posições sobre o
«génio» de Marx e também de Max «do seu tempo». No
mesmo sentido. a tentativa simpática de passar um atestado de
menoridade intelectual a Bákunine, enaltecendo-lhe os dotes de
homem simpático e revolucionário pragmático. tudo isso, não
passam de análises ditadas na defesa de um referencial
imperativo - a deificação da vida e obra de Marx. Tudo isso
porque tinha que ser demonstrada, por Carlos K. Debrito. que
Marx foi o «grande teórico» do seu tempo e que pegou menos
em «armas» do que Bákunine.
Aliás, a cegueira do autor pela genialidade de Marx é de tal
maneira exagerada que. por vezes, torna-se defensor de teses
maniqueístas. O exemplo mais flagrante consiste em passar um
atestado generalizado de ignorância a todos aqueles que não
puderam ser ou não são '<comunistas'> no seu tempo (Op. cit..
pág. 40).
Finalmente, a intenção manifesta de superar a crítica
ideológica da Internacional Situacionista revelou-se frustrada.
Do principio ao fim do seu texto. Carlos K. Debrito utiliza o
modelo conceptual e a mteodologia daqueles que pretende
criticar e superar - a Internacional Situacionista. Nesse
sentido. não basta escrever que Debord morreu como teórico
no seu tempo e que o pós-situacionismo falhou na sua tentativa
de superar criticamente o marxismo. porque Carlos K. Debrito
utilizando o mesmo referencial epistemológico caiu na armadilha de sistematizar. no seu texto, a mesma tipologia de
significações inteligíveis. Ou seja. nem Marx foi objecto de
crítica radical. nem tampouco o marxismo foi superado.
Carlos K. Debnto, pese embora os aspectos positivos da sua
obra, no seu tempo. continua a ser marxista.

J. M. Carvalho Ferreira
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Com a chancela da Editora Perspectivas & Realidades, foi
publicado mais um contributo para a clarificação e compreensão da História do Movimento Operário em Portugal. Refiro-me ao livro «MEMÓRIAS DE UM MILITANTE ANARCO-SINDICALISTA». com o subtítulo significativo «Tempos de luta, de adversidade e de esperança», da autoria de
Emidio Santana, um dos já raros indivíduos que forma,
simultaneamente, espectadores e protagonistas de uma época
recente, fértil em movimentações populares e condicionadora
do nosso presente. mas que, apesar disto, está ainda envolta
numa certa nebulosidade. Nebulosidade essa que, se convém a
determinadas instituições e forças sociais - Igreja. Exército e
Partido Comunista, por exemplo - .não pode interessar a quem
preza a verdade e o rigor dos factos. Dai a importância e
oportunidade deste testemunho memorialista, de grande riqueza humana.
Nascido em 1906, vivendo por dentro os diversos
acontecimentos deste século, fazendo mesmo a própria
História, ou pelo menos tentando modificá-la. E.S. descreve-nos, ao longo dos 13 capítulos do livro, a sua vida dedicada ao
ideal anarquista de emancipação da Humanidade, na sua
vertente sindical.
A estrutura narrativa da obra está indiscutivelmente bem
concebida. proporcionando-nos uma leitura agradável. O autor
consegue um equilíbrio, sempre dificil de alcançar neste tipo de
depoimentos, entre a descrição da sua vida militante e o
ambiente. considerado no seu todo familiar/laboral/social. que
a rodeou e influenciou. Assim. fica-se a conhecer a Lisboa da
sua infância, uma Lisboa já desaparecida onde pontificavam o

convívio bairrista e a solidariedade de classe, a experiência
pedagógica única que foi a Escola-Oficina n.° 1 à Graça, os
métodos e condições de trabalho em alguns sectores industriais,
nomeadamente o metalúrgico. e. como é óbvio, a evolução
sócio-política da sociedade portuguesa. De salientar, ainda, o
interesse de alguns dos 21 Anexos publicados, principalmente
o 5 (<(Sobre as Bases Orgânicas das Juntas e Câmaras
Sindicais») e o 21 («Os Problemas Actuais do Anarquismo e
do Sindicalismo»), demonstrando claramente que o anarco-sindicalismo tinha perspectivas e objectivos muito mais
amplos e revolucionários que o sindicalismo de agora.
Mas, logicamente, o livro tem alguns aspectos negativos
que podem. e devem, ser focados. Assim. parece-me completamente desnecessária a insistência com que E.S. ataca os
militantes «comunistas», a sua prática divisionista e o
marxismo, criticas que atravessam todo o texto. Não pretendo
pôr em causa a justeza desses ataques, mas sim a reiteração
constante - facto que se torna cansativo e até contraproducente - e. em certos casos, o seu primarismo. Um exemplo
concreto, afirmar que o Pacto de Varsóvia não tem semelhantes
na História (pág. 58). Também o capítulo dedicado aos anos
passados na prisão, em consequência do atentado a Salazar.
está, de certo modo, empolado. É por demais evidente que 16
anos de prisão política pesam muito na vida de qualquer pessoa.
e o autor não consegue fugir a isso, mas, para o leitor, essa parte
será sempre menos interessante quando comparada com a da
clandestinidade.
Outras questões importantes, e geradoras de grande
polémica na altura, não. foram aprofundadas por E.S., tais
como. por exemplo, a posição da União Operária Nacional
face à revolução sidonista, a posição da Confederação Geral do
Trabalho e do jornal A Batalha no dealbar do 28 de Maio e as
relações entre a C.G.T. e os diversos grupos especificamente
anarquistas. Note-se. a propósito. que o autor só começa a
referir-se aos grupos anarquistas a partir de 1931, data do
aparecimento da Aliança Libertária, ou seja, numa altura em
que a C.G.T. já quase não tinha actividade pública, recorrendo
à denominação Comissão Inter-Federal para poder participar

em reuniões de carácter sindical, e em que a diferença entre
militantes anarco-sindicalistas e anarquistas estava esbatida.
Porquê? Simples opção ou desejo de não reacender
polémicas antigas? Só o autor poderá responder.
De qualquer modo, uma leitura que se recomenda.
Mário R. Pinto

Miscelânea
Presença Libertária - 1887-1987. No âmbito deste projecto.
estão em vias de iniciar-se as actividades preparadas para
assinalar o centenário do anarquismo português. Entre outras.
haverá um espectáculo musical. vários debates e exposições-vendas de livros em diversos pontos do país. uma mostra de
arte, um ciclo de cinema, uma iniciativa teatral, além de acções
propagandísticas. Haverá igualmente uma Exposição Bibliográfica e Iconográfica. da responsabilidade do Arquivo
Histórico-Social, na Primavera de 1987. Pelo que directamente nos diz respeito. o grupo editor d'A Ideia promove, através
do seu Circulo de Estudos Neno Vasco. um Colóquio
Internacional de Estudos subordinado ao tema «Tecnologia e
Liberdade» que deverá ter lugar em Abril de 1987. e para o qual
se estão dando os necessários passos organizativos. Os
contactos para a coordenadora geral da PL-87 devem ser feitos
para oApartado 40. 2801 Almada Codex.
A revista Logos fez sair o seu número 4. correspondente ao
Inverno de 85. Este número parece-nos bem interessante e
equilibrado na Rua diversificada e boa colaboração. O tema.
sempre apaixonante. é o das relações entre a poética e a
filosofia.
A Liga para a Protecção da Natureza retomou a publicação
do seu jornal «BIOS». No último número, correspondente ao
último trimestre de 1985. o jornal fala do Parque da Peneda do
Gerês. da região da Malcata e da Arrábida. A LPN. em
conjunto com outros grupos conservacionistas. está ainda a
levar a cabo uma campanha para a conservação, em território
nacional, do lobo. A morada da LPN é a seguinte: Estrada do
Calhariz de Benfica. 187. 1500 Lisboa.
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O último número de Le Petit Gredin. Journal du Groupe de
Reccherche pour une enfance Différente. saiu no principio do
Inverno de 85. O GRED e membro do CUARH (Comité
D'Urgence Anti-Répression Homosexue)le) e do IGA (International Gay Association). O seu director. Gilbert Villerot. foi
implicado, com Claude Sigala. no chamado processo Coral por
práticas de pedofihia. Pessoas como Guy Hocquenghem e Renê
Schérer. e já antes Michel Foucault. se tinham pronunciado
contra o absurdo da acusação. Justamente no dia 6 de Março
será lida a sentença final dos implicados neste processo. mais
político do que moral. que tem mobilizado a opinião pública
francesa. Endereço: Le Petit Gredin. c/o SEP. 1 rue Keller.
7501 Paris.
Recebemos um manifesto assinado por 300 reclusos e
reclusas das cadeias de Lisboa. que apela ao direito ao Amor
nas cadeias portuguesas. ao direito à vida e a uma sociedade
digna. O documento. que se chama Pelo direito ao Amor nas
cadeias portuguesas, foi enviado ao Ministro da Justiça. ao
Provedor de Justiça e ao Presidente da República.
Falecimentos. No dia 29 de Outubro de 1985 extinguiu-se o
nosso estimado amigo Alfredo Ferreira. com 81 anos de idade.
Antigo elemento das Juventudes Sindicalistas e do Sindicato
dos Empregados do Comércio e Indústria de Lisboa. Alfredo
Ferreira foi um fotógrafo profissional de grande qualidade que
fez quase toda a sua vida no departamento de hidrografia no
Ministério da Marinha. o que nunca o impediu de manter e
manifestar as suas ideias libertárias.
Também nos deixou o velho camarada Mário Ferreira. do
Porto, com 84 anos. Electricista da antiga Companhia Carris.
foi um dos grandes militantes da organização anarquista
do norte. nos anos 20.

Não queremos deixar de registar o passamento do nosso amigo
dr. João Campos Silva, que fora o responsável pela trabalhosa
revisão dos originais de Edgar Rodrigues publicados em quatro
volumes pela Editora Sementeira (1980-82).
De todos eles ficamos com saudosas recordações.
O Alentejo em Luta. Tal é o título de um livrinho de
testemunhos escritos pelo decano do anarquismo português.
Elias Matias. publicado em finais de 85 pela Editora
Sementeira. Custa 200 Escudos e pode ser pedido para o
Apartado 3122 - 1303 Lisboa Codex.
Aniversários. O anarquismo parece estar em tempo de acender
velas de aniversário por vários cantos do globo. De 1 a 4 de
Maio várias iniciativas assinalam o centenário do anarquismo
australiano, em Melbourne. pondo em relevo especial a
referência ao 1. 0 de Maio de 1886 em Chicago. em que a luta
Aos trabalhadores pelas oito horas de trabalho e o empenho que
nela tiveram os anarquistas se tornou de tal modo universal que
constitui hoje o Dia Internacional do Trabalho.
Mas também neste ano de 1986 perfaz um século de existência
ojornal anarquista inglês Freedom. Fundado por John Turner e
Kropótkine. entre outros. é hoje o decano da imprensa
anarquista mundial. Teve períodos de brilhantismo. outros de
certo apagamento. mas nunca cessou a sua função, publicando-se actualmente como mensário. Parabéns. pois. ao Freedom.
Finalmente, os anarquistas espanhóis estão a comemorar. em
dispersão. alguns dos eventos históricos que lhes são caros: em
Outubro de 1985 assinalou-se os 75 anos da fundação da CNT
e. no próximo Julho. outras iniciativas político-culturais da
terão lugar para assinalar os 50 anos do inicio da guerra de
Espanha. efeméride que é amplamente contemplada neste
número de A Ideia.

SEMENTEIRA
próximos títulos - ainda este ano
C. BA Y— C. WALKER, Desobediência civil.' teoria e prática, Prefácio de
D. Roussopoulos. Apêndice português: Francisco Botelho, Objecção de
consciência ao serviço e à lógica militar; Prefácio de João Freire.
H. B. WILSON, Democracia no trabalho
Tradução de livros da Black Rose Books, Montréal, Canadá.
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A revista África (literatura, arte e cultura) retomou. ao fim de
algum tempo de ausência. o seu convívio connosco. O seu
grande animador. Manuel Ferreira. que tem sido a alma de todo
este projecto. continua preserverantemente à sua frente.
assegurando contactos e constituindo-se, quase sempre, como a
presença indispensável deste projecto. Pode-se não estar
totalmente vocacionado para este tipo de questões. mas o que
não se pode deixar de reconhecer é o extraordinário interesse
que esta revista tem no seu conjunto. não só pelo cuidado
formal mas. sobretudo. pelo que ela representa no aprofundamento e flO entendimento cultural de outros povos que. alguns
deles. se encontram connosco ligados por laços históricos e
culturais muito fortes. Não duvidamos que fazer África é um dos
actos culturais mais importantes do nosso pais. Pedidos à
revista África, editora ALAC. Avenida D. Pedro V. li. 2.°
duo. 2795 Linda-a-Velha.
O Maghreb sempre acompanhou o mito pessoal e literário de
Michel Tournier. O interesse pelas culturas e pela fusão.
Nascido no centro de Paris. Michel Tournier deu-nos. no seu
último romance publicado recentemente. a história de um dos
bairros desta cidade onde a emigração norte-africana é mais
forte e concentrada. La Goulte d'Or. assim se chama o
romance. é para além de qualquer outro significado oculto ou
simbólico, o nome de uma das mais conhecidas ruas desse
bairro (Barbés) de Paris. Michel Tournier sobre o movimento
de Harlem Désir(SOS racisme) disse recentemente: «Harlem
Désir choisi comme slogan "Touc,he pas à mon pote". Je lui ai
reproché cc slogan. parce qu'il faut le pote» (Gay Pied. 204.
Janvier 86).

Ninguém se melindrará. decerto. se sobre as eleições
presidénciais dissermos que achámos imensa piada aquilo que
Miguel Esteves Cardoso escreveu na Causa das Coisas de 8 de
Fevereiro. Dessa crónica não resistimos a transcrever este
saboroso parágrafo: «Piores que estes, são os Abstencionistas
do Centro, liberais, nomeadamente da região Estremadura-Ribatejo. Estes não votam porque' votar é exprimir uma
opinião e tentar impô-la sobre a população (o que não e
democrático). Para além disso. votar significa tomar uma
decisão acerca de quem é melhor para o pais (o que não é
crível). Idealmente. gostariam que Freitas e Soares empatassem à 2.a volta. Assim. teriam a alegria de ver que nem um nem
outro ganhou. ( ... ) Porque se há-de ter só um Presidente da
República quando se podem ter dois?».
John Henry Mackay foi o introdutor, no seguimento de um
encontro que teve com Benjamim Tucker em Paris no ano de
1888. do anarquismo individualista na Alemanha. É claro que
as raízes de um tal individualismo remontavamjá a Max Stirner
que Mackay vai retirar do esquecimento. Rudolf Steiner. o
fundador da antroposofia. que encontra nessa época Mackay.
vai aderir ao individualismo stirneriano e depois àquilo que
poderíamos designar de anarquismo filosófico. A futura
pedagogia de Steiner. conhecida hoje por pedagogia. Waldorf.
que não cremos limitativo qualificar de libertária, parte sempre
de um critério de individuação progressiva em que o ser
humano é visto como uma totalidade e o indivíduo como o
princípio fundamental de uma soberania que é muito mais do
que política. Numa altura em que ser anarquista na Europa
podia trazer alguns problemas públicos. Rudolf Steiner fez.
quando na publicação da sua correspondência com Mackay
(1898). a seguinte declaração: «Se tivesse de me afirmar
publicamente como anarquista individualista, não hesitaria em
fazê-lo».
Por tudo isto. e porque todas as experiências pedagógicas
que pretendam redescobrir o indivíduo nos merecem todo o
interesse, não podemos deixar de registar com agrado o
aparecimento de umjardim de infáncia. entre nós. inspirado nos
princípios de Rudolf Steiner. Contactos para. Jardim Infância
S. Jorge. Casa Vestefàlia. Estrada de Alfragide. Alfragide.
Telefone: 97 1920 ou 97 2450.
Alternativas Non Violentes. uma revista trimestral francesa
dirigida por Christian Delorme. e que tem no seu comité de
orientação pessoas como Michel de Certeau. Jean-Marie
Muller. Paul Vinho ou Patrick Viveret. dedicou o seu último
número ao pacifismo alemão (n.o 58. dezembro de 85). Saindo
dos comportamentos emotivos e histéricos, que dividem neste
momento sobre o tema a opinião europeia. Alternativas Non
Violentes propõe um dossier variado, subordinado ao título de
Ni rouges, iii morts. que mostra já por si a mentalidade
diferente que presidiu à elaboração deste dossier. Também a
revista no seu conjunto prova que se pode fazer uma bela revista
a partir de temas minoritários e pouco consensuais. A revista
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trabalha a partir de números monográficos. que tratam
especificamnte um tema (neste caso o pacifismo alemão).
Foram já .emas da revista, entre outros. o terrorismo, a
Palestina. a Polónia. a tecnologia, as forças armadas. a
esquerda. o armamento. A sua morada é: 16. rue Paul-Appell.
42000 Saint-Etienne.
A aventura começou em 1943 quando Judith Malina e Julian
Beck se encontraram em New York. A primeira tentativa
teatral de ambos datará de 1948 quando. numa cave de
Wonterstreet (Lower East Side). tentam abrir um teatro que
funcionava por assinaturas (como uma revista ou um jornal).
Na aventura embarquam também. a níveis diferentes de
empenhamento. pessoas como Paul Goodman. John Cage e
Cocteau.
A ideia de um

teatro vivo, que contrastasse com a

produção académica e excessivamente profissional da Broadway. data contudo de anos anteriores, e no princípio do ano de
1947 parece que o nome do grupo. The living Theatre, estava já
definitivamente fixado. Também os interesses do grupo. que
iam desde o anarquismo (através de Paul Goodman) até às
pesquisas sobre a linguagem, passando pelo automatismo
surrealista e pelo teatro oriental (através de Ezra Pound). se
definiram claramente por essa altura.
Do trabalho que o Living fez depois de 51. altura em que
faz em simultâneo duas ou três peças e se afirma como uma
presença original mas indispensável, não queremos deixar de
citar aquele que nos parece a mais tocante e a mais inovadora
das suas actuações: Paradise Wow. Fresco gigantesco. é talvez
a expressão artística mais importante de toda a cultura dessa
altura (foi apresentado pela primeira vez em 1968), em que se
sucedem elementos vindos do judaísmo esotérico, da alquimia
da filosofia chinesa antiga. da escatologia cristã, do anarquismo. da revolução sexual e até da não violência gandhiana.
Com a morte de Julian Beck. ocorrida em New York no dia
14 de Setembro de 1985. não é apenas o teatro que está de luto.
mas o próprio movimento libertário internacional, porque o
trabalho do Living. cremos. não marcou apenas pela sua
originalidade a cena teatral. mas marcou para sempre uma
concepção inovadora do próprio anarquismo. Uma renovação
deste. ou pelo menos um esforço renovador deste. não poderá
ser feito esquecendo as contribuições vivas que Julian Beck lhe
deixou.
ANTÍTESE. A aposta dos anarquistas de Almada parece
ganha. O seu magazine Antítese conseguiu passar o cabo do
primeiro ano de existência. exibindo um agradável aspecto
gráfico e propondo uma leitura que pode satisfazer um público
relativamente mais vasto do que. por exemplo. o seu
antecessor Voz Anarquista. O número 5 já está em circulação
e. além de um oportuno artigo sobre o movimento Greenpeace.
entre outros. insere um longo texto de Rui Va7. de Carvalho
intitulado «Acracia)>, versão modernizada das antigas antevisões de «comunidades perfeitas». Custa apenas 120$00. O
endereço postal e: Apartado 40—. 2801 Almada Codex.
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CONTAS D' A IDEIA
DE 1985
Saldo de 1984 ..........................32.344S2O
Receitas:
Assinaturas..............118.395$00
Vendas..................93.303$00
Outras ..................11.335$ 0
Total ................ ...• ........223.033S50
Despesas
Tipografia ...............300.000$00
Expediente ...............3.570$00
Outras ..................9.40 $00
Total ..........................342.978$00
Saldo para 1986

....................212.399$70

A
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Uma saudação especial aos 24 leitores que recortaram,
copiaram e reproduziram o inquérito aos leitores publicado no
número duplo 36-37 e que assim nos fizeram chegar as suas
opiniões sobre a revista. Não serão muitos mas. como diz um
dos leitores. os números contam mas as respostas valem mais
que eles.
Não se irá fazer aqui um exaustivo tratamento estatístico
das respostas. mas apenas alguns comentários aos aspectos que
ressaltam mais interessantes, ainda que não deixando de
apresentar alguns números.
Nestes doze anos de publicação de A IDEIA, várias foram
já as propostas de revista apresentadas e assumidas pelas
pessoas que têm composto o grupo editor; essas mudanças
devem-se. naturalmente. ao correr dos tempos, às capacidades
técnicas e financeiras, à dinâmica interna e à voluntariedade de
quem faz sair a revista. E daí. desse lado, como tem sido
acompanhada e entendida esta mudança?
Assim. das 24 respostas metade vêm de companheiros
dos primeiros tempos, que declaram conhecer-nos desde o
primeiro número, ou quase; sete outros acompanham-nos
desde uma fase já posterior, do fim dos anos 70 e principio de
80. Finalmente, cinco respostas são de leitores mais recentes.
conhecedores apenas da actual fase.

actual e oito pela do período 79-83, ou seja, a linha anterior à
actual. Questão, pois, pouco pacífica e que não fica muito mais
aclarada com as respostas aos tipos de artigos preferidos (ou
não), pois as respostas são extremamente variáveis, podendo
nós dizer que temos artigos quase para todos os gostos; mais
conclusiva é a resposta a uma das grandes apostas actuais da
revista, a inclusão de colaboradores vindos de campos mais
vastos e não necessariamente anarquistas: apenas dois leitores
se pronunciam frontalmente contra tal decisão, contra dezanove que a apoiam considerando que é sobretudo a qualidade que
interessa.
Igualmente definitiva se pode considerar a resposta sobre
os cuidados gráficos implantados a partir do número 30-31.
com a ajuda do Vasco Rosa, pois dezanove respostas
consideram o aspecto gráfico como de extrema importância, ao
ponto de muitos recusarem uma maior moderação no preço de
capa à custa da qualidade gráfica. enquanto apenas três leitores
declaram não considerar o grafismo como um elemento de
importância. A solução actualmente optada para o formato
e apresentação da revista é que já não reúne o mesmo consenso,
pois se satisfaz onze leitores não impede que oito preferissem o
tamanho A5. anteriormente utilizado, considerando-o de modo
geral. como mais manuseável.

Vinte e um dos respondentes declaram-se leitores regulares. o que não significa que sejam assinantes. Aliás, este
aspecto das assinaturas é um dos mais curiosos, pois ficamos a
saber que a qualidade de assinante não se relaciona definitivamente com a identificação geral com a revista nem com a
permanência no tempo da qualidade de leitor.
Das 24 respostas. apenas quinze são de assinante, embora
um número maior se diga aproximadamente identificado com
as ideias defendidas, sendo nove assinantes entre os leitores
mais antigos. quatro entre os intermédios e dois do grupo mais
recente. Além disto, as motivações para assinar a revista
dividem-se entre as militantes e as cómodas: um pouco mais de
metade dos assinantes considera a assinatura como uma forma
de apoio à revista, mesmo que por vezes não seja este o motivo
exclusivo que o tornou assinante; os restantes motivaram-se
por gosto ou comodidade pessoal; são igualmente razões desta
ordem, e, ainda, o não se sentirem presos à revista, o que leva
vários outros a optarem pela compra número a número.
Agora quanto aos aspectos mais relacionados com o
conteúdo d'A IDEIA: dos dezanove leitores que responderam à
pergunta sobre a linha editorial preferida, onze optam pela

Enfim, como a própria revista, também os seus leitores se
apresentam diversos, atentos e opinativos, com respostas
provenientes de todo o Portugal (até dos Açores). do Estado
Espanhol e de Itália, das mais diversas profissões e de idades
compreendidas entre os 19 e os 77 anos. Leitores que por vezes
estão em desacordo com o produto que lhes chega às mãos e
que por isso mesmo não se coíbem de contribuir para a sua
crítica e eventual melhoria, continuando, também, a ler e a
acompanhar A IDEIA. que. após esta primeira ascultação.
espera vir a receber mais opiniões, mesmo mais desenvolvidas e
detalhadas, que contribuam para a nossa reflexão sobre os
caminhos percorridos e a percorrer.
Uma última consideração. em atenção. sobretudo. ao
movimento libertário português: até ao princípio dos anos 80.
dez dos leitores contactaram pela primeira vez a nossa revista
dentro do movimento (sedes e publicações), enquanto, dos
leitores mais recentes. nem um se deve a tais contactos. Vão
assim os tempos, no nosso movimento.

'' Os textos de Vivaldo Fagundes. Manuel Gomes Matos. Germinal de Sousa. Diego Abad de Santillán.
Horacio Prieto e Federica Montseny, introduzidos por João Freire. constituem o dossier deste número da
revista que tem por tema a guerra civil em Espanha de 1936-1939. O dossier fecha com um texto de Thomás
Ibànez que se interroga sobre o significado do acto de comemorar hoje acontecimentos como aqueles que
tiveram lugar há cinquenta anos atrás.
Há ainda a realçar neste número, para além do seu dossier, o texto de Cornelius Castoriadis. que prossegue a
sua reflexão sobre a formação do imaginário social. o texto de Jorge Valadas, que analisa os movimentos
culturais e sociais dos imigrantes árabes e portugueses em França. e o texto de António Duarte que retoma.
do número anterior da revista, aspectos ligados à educação e à pedagogia. Carlos Abreu. no seu texto. situa
historicamente o nascimento do anarquismo na Idade das Luzes e indica algumas pistas possíveis para o seu
desenvolvimento futuro.
Finalmente, este número de A Ideia abre com um conjunto de textos situados do lado da poesia. que
reafirmam a ideia. que nos é sempre muito grata, de que a arte tem sido e continua a ser. no mundo moderno.
a melhor forma de viver em liberdade.
.

'r Les textes de Vivaldo Fagundes, Manuel Gomes Matos. Germinal de Sousa. Diego Abad de Santillán.
Horacio Prieto e Federica Montseny. introduits par João Freire. constituent le dossier de cc numero qui a
comme thème Ia guerre civile en Espagne. 1936-1939. Le dossier termine avec un texte de Thomás Ibànez
qui s'interroge sur Ia signification du fait de comémorer aujourd'hui des ôverlements comme ceux qui ont eu
lieu cinquante ans en arrière.
On peut encore mettre en relief. à part le dossier, le texte de Cornelius Castoriadis qui poursuit sa réfléxion
sur l'imaginaire social; le texte de Jorge Vaiadas. qui analyse les mouvements cultureis et sociaux des
immigrés arabes et portugais en France et le texte de António Duarte qui reprend. de notre dernier numéro.
les aspccts liés à l'éducation et à Ia pédagogie. Carlos Abreu. dans son texte. situe historiquement Ia
naissance de l'anarchisme à l'époque des Lumières et parle de quelques possibilités de son futur
dóvcloppement. Pour terminer. cc numero de A Ideia commencc avec un ensemble de textes situes du côté de
Ia poésie. qui réafirment l'idáe. qui nous plait toujours beaucoup. que l'art a átá et continue d'être. dans le
monde moderne. Ia meillcure façon de vivre en libertá.
.

'' Vivaldo Fagundes. Manuel Gomes Matos. Germinal de Sousa. Diego Abad de Santillán. Horacio
Prieto and Federica Montseny's texts. introduced by João Freire. are the file of this number of the rcview
which main theme is the Spanish Civil War 1936-1939. This file ends with text by Tomás Ibãnez who
wonders about the meaning of the act of celebrating events today as those which had taken place íifty years
ago.
Also one can stress in this number. besides its file. the text by Cornelius Castoriadis. who gets on with his
thought over the forming ofthe social imaginary: the text by Jorge Vaiadas. which analyses the social and
cultural movements of Arabians and Portuguese imigrants in France: the text by António Duarte which
takes back. from the previous number ofthe review. some aspects connected with education and pedagogy.
Carlos Abreu's text. places historically the birth of anarchism in the Enlightement Age and gives some
probable hints for its futures development.
Finally this number ofA Ideia hegins with a set of texts placed at the poctry field. reaffirming the idea. which
is very dear to us. that the art has been and will be. in the modern world, the best way of living in freedom.
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Plataforma editorial
lemos a con.icção de que a 'ida bocial. a teenok,gia e a propria cultura s' estão
deslocando. cada vez mais. do rcfèrcncial individual para o refcrcnc,al colectivo, do homem
para a' insItuiçãcs.
O mundo actual submete as pessoas. desprc,a a natureza e vhc dos antagonismos
que cria. As rivalidades entre capitalismo privado e socialismo estatal OU entre: pauses
desenvolvidos e terceiro mundo. conquanto exprimam oposiçoes efectivas. tanta como
convergências, não apresentam verdadeiras alternativas de vida para os mdividuos.
Julgamos pois neçessario reflectir sobre a realidade social do nosso tempo. para nela
intervir cm favor do homem e da sua liberdade. propondi' outra, logiças econornicas
e pohticas que tragam o sinal de uma cultura e de valores libertários. Tal e o sentido
da existncia de 4 Jdcia.
• .1 Ideia, revista de cultura e pensamento anarquista. e uma publicação periodica
de caracter doutrinario ou ideológico. guiada por ideais de liberdade e solidariedade
humanas.
• A revista procurara reflectir sobre os mais 'ariados temas contemporâneos: social'.
eologicos. culturais. economicos, pobticos, locais e inlcn,acionais; bem como contribuir para a investigaçao hisiotiça sobre o anarquismo.
• A orkntação geral do periódico compete. colectivamente. àqueles que mais directa
mente contribuem para a sua elaboração, conselho redactorial e colaboradores
permanentes
• A revista acolhe colaboração escrita de pessoas que. mesmo não se considerando
elas pvopnas anarquistas, perspectivem os seus trabalhos numa óptica ch liberdade
e recusa dc qualquer ionna de opressào.
• A Jccisào sobre a publiçaçúo de artigos. arranjo grarico, etc., cabe ao conselho redactorial. Os originais recebidos e não publicados; serás) devolvidos aos seus autores.
com a devida justificação.
• A responsabilidade do conteudo dos nti.n nssinados compete exclusisamente tos
seus autores. Dos escritos porventura não assinados responde. moralmente. o con
selho reductoria) e. por força da lei, o director.
• A puhlicao da revista não tem qualquer intuito lucrativo. Para assegurar a sua
eisIênçia. ag,adecc-se toda a ajuda financeira dos leitores e simpatizantes. Aç contas
de exploração da revista çcro publicadas anualmenie.

