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1 Presentación 
 
Ante ti tes un novo documento formativo, a través dos cales Isca! pretende difundir a 
quen lle interesar figuras, obras, loitas e feitos que ao longo da historia teñen 
contribuído nos diferentes pobos do mundo a avantar cara a soberanía nacional e a 
xustiza social. Pretendemos con estes cadernos fomentar a reflexión e o debate entre 
a nosa militancia de cara a afortalar mediante a aprendizaxe colectiva os alicerces 
teóricos e ideolóxicos sobre os que asentamos o noso axir como activistas. 
 
Desta volta, centramos o debate nun dos ideólogos e comandantes da Revolución 
Cubana, Ernesto Guevara de la Serna, o Ché. Participou na Revolución e até o 1965 na 
organización do Estado cubano con diferentes tarefas, destacando as ligadas á área 
económica. Impulsou varios focos guerrilleiros en diferentes lugares de América 
Latina, onde el mismo combatiu. Foi asesinado polo exército boliviano e a CIA en 
1967. 
 
Icona de relevancia mundial polo seu pensamento e exemplo. Deixounos abundantes 
obras escritas desde os famosos diarios de motocicleta, apuntes sobre a guerra de 
guerrillas ou o concepto do “home novo socialista”. 
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2. O home novo, o Che 
 
Foi en México onde un mozo arxentino que se debatía entre, como el mesmo dicía, o 
‘socialudo’ e o ‘viaxeiro’, coñeceu uns guerrilleiros cubanos recentemente 
amnistiados polo Asalto ao Cuartel Moncada, entre os que destacaba a figura do 
avogado Fidel Castro. Este mozo de nome Ernesto sumouse á guerrilla nun 
restaurante fronte ao Hotel Galvestone en xullo de 1955 e converteríase no médico 
da guerrilla cubana. Na preparación física da expedición destacou como o mellor, 
malia a enfermidade respiratoria que padecía, o cal fai aínda máis meritorio o seu 
esforzo e determinación. Como destacado expedicionario foi posto ao mando como 
comandante da 2ª columna guerrilleira, que permitiu ao Exército Rebelde rexeitar a 
ofensiva do exército da ditadura de Batista. Este foi outro dos sucesos que fixeron ao 
Che Guevara medrar e desenvolver a súa capacidade organizativa, a súa intelixencia, 
o seu valor como guerrilleiro e unha especial sensibilidade humana e política cos 
campesiños. Máis tarde, o rexeitamento á ofensiva converteríase en contraofensiva 
que, coordinada xunto con outras organizacións revolucionarias, transformaríase á 
súa vez na toma de Santa Clara, o que provocou a fuxida do ditador Fulgencio Batista, 
quedando só o avance cara á capital e a proclamación do trunfo da Revolución. Como 
recoñecemento e homenaxe a esta gran personalidade da Revolución Cubana e do 
Exército Rebelde, o pobo cubano outorgoulle a condición de cidadán cubano de 
nacemento. 
 
Como dirixente da construción socialista en Cuba asumiu distintas responsabilidades 
de grande importancia no goberno: primeiro, Director do Banco Nacional de Cuba, e 
posteriormente, Ministro de Industrias. É interesante a metodoloxía que puxo en 
práctica co fin de emendar as problemáticas que se desen en calquera industria: 
participar en primeira persoa na produción nos centros de traballo co fin de ver cales 
son os problemas reais desta e da clase obreira que a pon en marcha. 
 
O Che foi un exemplo de combatente pola liberación nacional e a xustiza social. Así o 
demostrou ao marchar ao Congo coa determinación de realizar un dos maiores 
exercicios de internacionalismo proletario: axudar a guerrilla que tiña como obxectivo 
derrotar o goberno secesionista que asasinou a Patrice Lumumba coa axuda de 
mercenarios europeos. Despois desta campaña Ernesto volveu a Cuba para preparar 
a expedición a Bolivia. Foi alí onde un 8 de outubro foi ferido en combate na 
Quebrada del Yuro, e o 9 de outubro foi asasinado no pobo de La Higuera. As 
palabras do comandante mentres o soldado encargado de acabar coa súa vida lle 
apuntaba co fusil tremendo foron: «Dispara, covarde! Só vas matar un home.» 
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Un dato destacable é que entre batalla e batalla, o Che facía todo o posible para que 
os seus combatentes tivesen unha formación cultural sólida; daba maiores cargos a 
quen mostraba superación na aprendizaxe. Ensinaba matemáticas, historia e mesmo 
foi o mestre de moitos á hora de aprender a ler e escribir; existen fotografías onde se 
lle ve xunto a un gran taboleiro no medio dunha clase en plena guerra de guerrillas. 
 
Cría no coñecemento, deixou os ollos en centos de libros, lía e escribía até altas horas 
da noite, era curioso e incansable por aprender, tanto daba filosofía, programación 
lineal, Neruda ou Marx. Traballaba dezaseis horas ao día, durmía seis, nunca tivo 
diñeiro, renunciaba ás comodidades, comía o mesmo que comía o pobo. 
 
Non lle gustaba o protagonismo, era sinxelo, sen poses de estrela, a pesar de contar 
coa simpatía das masas. Ao primeiro a quen lle esixía era a si mesmo, e sempre 
contou coa credibilidade que lle daba actuar tal e como pensaba, sen traizoar nin se 
traizoar. 
 
Hoxe en día, nun momento en que América Latina fai fronte ao imperialismo e os 
procesos populares avanzan en todo o continente, a figura do Che Guevara 
engrandécese como exemplo de comunista e revolucionario. E non só alí; o seu nome 
bérrase e a súa imaxe aparece nas loitas antifascistas e antiimperialistas de todo o 
mundo, desde Novorosia a Aleppo, pasando por todos os pobos oprimidos que 
ansían a súa liberdade. Por iso están máis presentes que nunca a súas palabras 
pronunciadas nunha asemblea xeral da ONU: «Esta grande humanidade dixo basta! e 
botou a andar, e a súa marcha de xigantes xa no se vai deter até conquistar a 
verdadeira independencia.» 
 
 

Texto publicado no portal web de Isca! no 47 cabodano do Che 
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3. O Socialismo e o home en Cuba 
 
Texto dirixido a Carlos Quijano, Semanario Marcha, Montevideo (Marzo de 1965) 

 
Benquerido compañeiro: 
 
Acabo estas notas en viaxe por África, animado polo desexo de cumprir, aínda que 
tarde, a miña promesa. Quixera facelo tratando o tema do título. Acho que pode ser 
interesante para os lectores uruguaios. 
 
É común escoitar da boca dos voceiros capitalistas, como un argumento na loita 
ideolóxica contra o socialismo, a afirmación de que este sistema social ou o período 
de construción do socialismo ao que nós estamos expostos, é caracterizado pola 
abolición do individuo en prol do Estado. Non pretenderei refutar esta afirmación 
sobre unha base esencialmente teórica, senón estabelecer os feitos tal e como se 
viven en Cuba e engadir comentarios de índole xeral. Primeiro bosquexarei a grandes 
trazos a historia da nosa loita revolucionaria antes e despois da toma do poder. 
 
Como xa se sabe, a data precisa en que se iniciaron as accións revolucionarias que 
culminaron o primeiro de xaneiro de 1959 foi o 26 de xullo de 1953. Un grupo de 
homes dirixidos por Fidel Castro atacou na madrugada dese día o Cuartel Moncada, 
na provincia de Oriente. O ataque foi un fracaso, o fracaso transformouse en desastre 
e os sobrerviventes foron parar á cadea, para reiniciar, logo de seren amnistiados, a 
loita revolucionaria. 
 
Durante este proceso, no cal só existían xermolos de socialismo, o home era un factor 
fundamental. Confiábase nel, individualizado, específico, con nome e apelido, e da 
súa capacidade de acción dependía o triunfo ou o fracaso do feito encomendado. 
 
Chegou a etapa da loita guerrilleira. Esta desenvolveuse en dous ambientes distintos: 
o pobo, masa aínda adormecida a quen había que mobilizar e a súa vangarda, a 
guerrilla, motor impulsor da mobilización, xerador de conciencia revolucionaria e de 
entusiasmo combativo. Foi esta vangarda o axente catalizador, o que creou as 
condicións subxectivas necesarias para a vitoria. Tamén nela, no marco do proceso de 
proletarización do noso pensamento, da revolución que se operaba nos nosos 
hábitos, nas nosas mentes, o individuo foi un factor fundamental. Cada un dos 
combatentes da Serra Mestra que acadara algún grao superior nas forzas 
revolucionarias ten unha historia de feitos notábeis no seu haber. En base a estes 
lograba os seus graos. 
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Foi a primeira época heroica, en que se disputaban por lograr un cargo de maior 
responsabilidade, de maior perigo, sen outra satisfacción que o cumprimento do 
deber. No noso traballo de educación revolucionaria, voltamos acotío sobre este 
tema moralizante. Na actitude dos nosos combatentes enxérgase ao home do futuro. 
 
Noutras oportunidades da nosa historia repetiuse o feito da entrega total á causa 
revolucionaria. Durante a Crise de Outubro ou nos días do ciclón Flora vimos actos de 
valor e sacrificio excepcionais realizados por todo un pobo. Atopar a fórmula para 
perpetuar na vida cotiá esa actitude heroica é unha das nosas tarefas fundamentais 
desde o punto de vista ideolóxico. 
 
En xaneiro de 1959 estabeleceuse o goberno revolucionario coa participación nel de 
varios membros da burguesía entreguista. A presenza do Exército Rebelde constituía 
a garantía de poder, como factor fundamental de forza. 
 
Producíronse deseguido contradicións serias, resoltas, en primeira instancia, en 
febreiro de 1959, cando Fidel Castro asumiu a xefatura de goberno co cargo de 
primeiro ministro.  Culminaba o proceso en xullo do mesmo ano, ao renunciar o 
presidente Urrutia perante a presión das masas. Aparecía na historia da Revolución 
Cubana, agora con caracteres nítidos, unha personaxe que se repetirá 
sistematicamente: a masa. 
 
Este ente polifacético non é, como se pretende, a suma de elementos da mesma 
categoría (reducidos á mesma categoría, ademais, polo sistema imposto), que actúa 
como un manso rabaño. É verdade que segue sen vacilar aos seus dirixentes, 
fundamentalmente a Fidel Castro, mais o grao en que el gañou esa confianza 
responde precisamente á interpretación exacta dos desexos do pobo, das súas 
aspiracións, e á loita sincera polo cumprimento das promesas feitas. 
 
A masa participou na reforma agraria e no difícil empeño da administración das 
empresas estatais; pasou pola experiencia heroica de Praia Xirón; forxouse nas loitas 
contra as distintas bandas de bandidos armadas pola CIA; viviu unha das definicións 
máis importantes dos tempos modernos na Crise de Outubro e continúa hoxe 
traballando na construción do socialismo. 
 
Vistas as cousas desde un punto de vista superficial, podería parecer que teñen razón 
aqueles que falan de supeditación do individuo ao Estado, a masa realiza con 
entusiasmo e disciplina sen iguais as tarefas que o goberno fixa, xa sexan de índole 
económica, cultural, de defensa, deportiva, etc. A iniciativa parte en xeral de Fidel ou 
do alto mando da revolución e é explicada ao pobo que a toma como súa. Outras 
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veces, experiencias locais son tomadas polo partido e o goberno para facelas xerais, 
seguindo o mesmo procedemento. 
 
Porén, o Estado equivócase ás veces. Cando unha desas equivocacións se produce, 
nótase unha diminución do entusiasmo colectivo por efectos dunha diminución 
cuantitativa de cada un dos elementos que a forman, e o traballo paralízase até ficar 
reducido a magnitudes insignificantes; é o instante de rectificar. Así aconteceu en 
marzo de 1962 perante a política sectaria imposta ao partido por Aníbal Escalante. 
 
É evidente que o mecanismo non abonda para asegurar unha sucesión de medidas 
sensatas e que falta unha ligazón máis estruturada coas masas. Debemos mellorala 
durante o curso dos próximos anos mais, no caso das iniciativas xurdidas de estratos 
superiores do goberno, utilizamos por agora o método case intuitivo de auscultar as 
reaccións xerais fronte aos problemas formulados. 
 
Mestre nisto é Fidel, cuxo particular modo de integración co pobo só pode apreciarse 
véndoo actuar. Nas grandes concentracións públicas obsérvase algo así como o 
diálogo de dous diapasóns cuxas vibracións provocan outras novas no interlocutor. 
Fidel e a masa comezan a vibrar nun diálogo de intensidade crecente até acadar o 
clímax nun final abrupto, coroado polo noso berro de loita e vitoria. 
 
O difícil de entender, para quen non viva a experiencia da revolución, é esa estreita 
unidade dialéctica existente entre o individuo e a masa, onde ambos se inter-
relacionan e, á súa vez, a masa, como conxunto de individuos, inter-relaciónase cos 
dirixentes. 
 
No capitalismo poden verse algúns fenómenos deste tipo cando aparecen políticos 
capaces de lograr a mobilización popular, mais se non se trata dun auténtico 
movemento social, en cuxo caso non é plenamente lícito falar de capitalismo, o 
movemento vivirá o que a vida de quen o impulse ou até o fin das ilusións populares, 
imposto polo rigor da sociedade capitalista. Nesta, o home está dirixido por un frío 
ordenamento que, habitualmente, escapa ao dominio da comprensión. O exemplar 
humano, alienado, ten un invisíbel cordón umbilical que o liga á sociedade no seu 
conxunto: a lei do valor. Ela actúa en todos os aspectos da vida, vai modelando o seu 
camiño e o seu destino. 
 
As leis do capitalismo, invisíbeis para o común das xentes e cegas, actúan sobre o 
individuo sen este reparar. Só ve a amplitude dun horizonte que aparece infinito. Así 
o presenta a propaganda capitalista que pretende extraer do caso Rockefeller -
verídico ou non- unha lección sobre as posibilidades de éxito. A miseria que é 
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necesario acumular para que xurda un exemplo así e a suma de ruindades que leva a 
unha fortuna desa magnitude, non aparecen no cadro e non sempre é posíbel ás 
forzas populares esclarecer estes conceptos. (Cabería aquí a disquisición sobre como 
nos países imperialistas os obreiros van perdendo o seu espírito internacional de 
clase baixo a influencia dunha certa complicidade na explotación dos países 
dependentes e como este feito, ao mesmo tempo, lima o espírito de loita das masas 
no propio país, mais ese é un tema que sae da intención destas notas). 
 
De todos modos, móstrase o camiño con obstáculos que, aparentemente, un 
individuo coas calidades necesarias pode superar para chegar á meta. O premio 
obsérvase ao lonxe; o camiño é solitario. Ademais, é unha carreira de lobos: só se 
pode chegar sobre o fracaso de outros. 
 
Tentarei, agora, definir ao individuo, actor dese estraño e apaixonante drama que é a 
construción do socialismo, na súa dupla existencia de ser único e membro da 
comunidade. 
 
Creo que o máis sinxelo é recoñecer a súa calidade de non feito, de produto non 
acabado. As taras do pasado trasládanse ao presente na conciencia individual e hai 
que facer un traballo continuo para erradicalas. 
 
O proceso é duplo, por un lado actúa a sociedade coa súa educación directa e 
indirecta, por outro, o individuo sométese a un proceso consciente de auto-
educación. 
 
A nova sociedade en formación ten que competir moi duramente co pasado. Isto 
faise sentir non só na conciencia individual na que pesan os residuos dunha 
educación sistematicamente orientada ao isolamento do individuo, senón tamén 
polo carácter mesmo deste período de transición con persistencia das relacións 
mercantís. A mercadoría é a célula económica da sociedade capitalista; mentres 
exista, os seus efectos faranse sentir na organización da produción e, por 
conseguinte, na conciencia. 
 
No esquema de Marx concebíase o período de transición como resultado da 
transformación explosiva do sistema capitalista desfeito polas súas contradicións; na 
realidade posterior viuse como se separan da árbore imperialista algúns países que 
constitúen pólas febles, fenómeno previsto por Lenin. Nestes, o capitalismo 
desenvolveuse o suficiente como para facer sentir os seus efectos, dun modo ou 
outro, sobre o pobo, mais non son as súas propias contradicións as que, esgotadas 
todas as posibilidades, fan saltar o sistema. A loita de liberación contra un opresor 
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externo, a miseria provocada por accidentes estraños, como a guerra, cuxas 
consecuencias fan recaer as clases privilexiadas sobre os explotados, os movementos 
de liberación destinados a derrocar réximes neocoloniais, son os factores habituais 
de desencadeamento. A acción consciente fai o resto. 
 
Nestes países non se produciu aínda unha educación completa para o traballo social e 
a riqueza dista de estar ao alcance das masas mediante o simple proceso de 
apropiación. O subdesenvolvemento por un lado e a habitual fuga de capitais cara 
países "civilizados" por outro, fan imposíbel unha mudanza rápida e sen sacrificios. 
Resta un grande tramo a percorrer na construción da base económica e a tentación 
de seguir os camiños trillados do interese material, como panca impulsora dun 
desenvolvemento acelerado, é moi grande. 
 
Córrese o perigo de que as árbores impidan ver o bosque. Perseguindo a quimera de 
realizar o socialismo coa axuda das armas deterioradas que nos legara o capitalismo 
(a mercadoría como célula económica, a rendibilidade, o interese material individual 
como panca, etc), pódese chegar a unha rúa sen saída. E chégase alí tras percorrer 
unha longa distancia na que os camiños se entrecruzan moitas veces e onde é difícil 
percibir o momento en que se equivocou a rota. Entre tanto, a base económica 
adaptada ten feito o seu traballo de zapa sobre o desenvolvemento da conciencia. 
Para construír o comunismo, simultaneamente coa base material hai que facer o 
home novo. 
 
De aí a importancia de escoller correctamente o instrumento de mobilización das 
masas. Este instrumento debe ser de índole moral, fundamentalmente, sen esquecer 
unha correcta utilización do estímulo material, sobre todo de natureza social. 
 
Como xa dixen, en momentos de perigo extremo é fácil potenciar os estímulos 
morais; para manter a súa vixencia, é necesario o desenvolvemento dunha conciencia 
na que os valores adquiran categorías novas. A sociedade no seu conxunto debe 
converterse nunha xigantesca escola. 
 
As grandes liñas do fenómeno son similares ao proceso de formación da conciencia 
capitalista na súa primeira época. O capitalismo recorre á forza, mais, tamén, educa á 
xente no sistema. A propaganda directa realízase polos encargados de explicar a 
ineluctabilidade dun réxime de clase, xa sexa de orixe divina ou por imposición da 
natureza como ente mecánico. Isto aplaca ás masas que se ven oprimidas por un mal 
contra o cal non é posíbel a loita. 
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A continuación ven a esperanza, e nisto diferénciase dos anteriores réximes de casta 
que non daban saída posíbel. 
 
Para algúns continuará vixente aínda a fórmula da casta: o premio aos obedientes 
consiste na chegada, despois da morte, a outros mundos marabillosos onde os bos 
son os premiados, co que se segue a vella tradición. Para outros, a innovación: a 
separación en clases é fatal, mais os individuos poden saír daquela á que pertencen 
mediante o traballo, a iniciativa, etc. Este proceso, e o de auto-educación para o 
triunfo, deben ser profundamente hipócritas: é a demostración interesada de que 
unha mentira é verdade. 
 
No noso caso, a educación directa adquire unha importancia moito maior. A 
explicación é convincente porque é verdadeira; non precisa de subterfuxios: Exércese 
mediante o aparello educativo do Estado en función da cultura xeral, técnica e 
ideolóxica, por medio de organismos tales como o Ministerio de Educación e o 
aparello de divulgación do partido. A educación prende nas masas e a nova actitude 
preconizada tende a converterse en hábito; a masa vaina facendo súa e preme en 
quen aínda non se educou. Esta é a forma indirecta de educar ás masas, tan poderosa 
como aquela outra. 
 
Mais o proceso é consciente; o individuo recibe continuamente o impacto do novo 
poder social e percibe que non está completamente adecuado a el. Baixo a influencia 
da presión que supón a educación indirecta, trata de acomodarse a unha situación 
que sente xusta e cuxa propia falta de desenvolvemento impediulle facelo até o de 
agora. Auto-edúcase. 
 
Neste período de construción do socialismo podemos ver o home novo que vai 
nacendo. A súa imaxe non está aínda acabada; non podería estalo nunca xa que o 
proceso marcha paralelo ao desenvolvemento de formas económicas novas. 
Descontando aqueles cuxa falta de educación os fai tender ao camiño solitario, á 
autosatisfacción das súas ambicións, hainos que aínda dentro deste novo panorama 
de marcha conxunta teñen tendencia a camiñar isolados da masa que acompañan. O 
importante é que os homes van adquirindo cada día máis conciencia da necesidade 
da súa incorporación á sociedade e, ao mesmo tempo, da súa importancia como 
motores da mesma. 
 
Xa non marchan completamente sós, por carreiros extraviados, cara a arelas 
afastadas. Seguen á súa vangarda, constituída polo partido, polos obreiros avanzados, 
polos homes avanzados que camiñan ligados ás masas e en estreita comuñón con 
elas. As vangardas teñen a súa vista posta no futuro e na súa recompensa, mais esta 
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non se albisca como algo individual; o premio é a nova sociedade onde os homes 
terán características diferentes: a sociedade do home comunista. 
 
O camiño é longo e está cheo de dificultades. Ás veces, por extraviar a ruta, hai que 
retroceder; outras, por camiñar con excesiva présa, separámonos das masas; en 
ocasións por facelo lentamente, sentimos o alento próximo dos que nos pisan os 
calcañares. Na nosa ambición de revolucionarios, tratamos de camiñar tan á présa 
como sexa posíbel, abrindo camiños, mais sabemos que temos que nutrirnos da masa 
e que esta só poderá avanzar máis rápido se a alentarmos co noso exemplo. 
 
A pesar da importancia dada aos estímulos morais, o feito de que exista a división en 
dous grupos principais (excluíndo, claro está, á fracción minoritaria dos que non 
participan, por unha razón ou outra, na construción do socialismo), indica a relativa 
falta de desenvolvemento da conciencia social. O grupo de vangarda é 
ideoloxicamente máis avanzado que a masa; esta coñece os valores novos, mais 
insuficientemente. Mentres nos primeiros se produce unha mudanza cualitativa que 
lle permite ir ao sacrificio na súa función de avanzada, os segundos só ven a medias e 
deben ser sometidos a estímulos e presións de certa intensidade; é a ditadura do 
proletariado exercéndose non só sobre a clase derrotada, senón tamén 
individualmente, sobre a clase vencedora. 
 
Todo isto entraña, para o seu éxito total, a necesidade dunha serie de mecanismos, 
as institucións revolucionarias. Na imaxe das multitudes marchando cara o futuro, 
encaixa o concepto de institucionalización como o dun conxunto harmónico de 
canles, chanzos, represas, aparellos ben aceitados que permitan esa marcha, que 
permitan a selección natural dos destinados a camiñar na vangarda e que adxudiquen 
o premio e o castigo aos que cumpren ou atenten contra a sociedade en construción. 
 
Esta institucionalización da Revolución aínda non se logrou. Procuramos algo novo 
que permita a perfecta identificación entre o Goberno e a comunidade no seu 
conxunto, axustada ás condicións peculiares da construción do socialismo e fuxindo 
ao máximo dos lugares comúns da democracia burguesa, transplantados á sociedade 
en formación (como as cámaras lexislativas, por exemplo). Téñense feito algunhas 
experiencias dedicadas a crear paulatinamente a institucionalización da Revolución, 
mais sen excesiva présa. O maior freo que tivemos ten sido o medo a que calquera 
aspecto formal nos separe das masas e do individuo, nos faga perder de vista a última 
e máis importante ambición revolucionaria que é ver o home liberado da súa 
alienación. 
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A pesar da carencia de institucións, o que debe superarse gradualmente, agora as 
masas fan a historia como o conxunto consciente de individuos que loitan por unha 
mesma causa. O home, no socialismo, a pesar da súa aparente estandarización, é 
máis completo; a pesar da falta de mecanismo perfecto para iso, a súa posibilidade 
de se expresar e facerse sentir no aparello social é infinitamente maior. 
 
Aínda é preciso acentuar a súa participación consciente, individual e colectiva, en 
todos os mecanismos de dirección e de produción e ligala á idea da necesidade da 
educación técnica e ideolóxica, de maneira que sinta como estes procesos son 
estreitamente interdependentes e os seus avances son paralelos. Así logrará a total 
consciencia do seu ser social, o que equivale á súa realización plena como criatura 
humana, rotas todas as cadeas da alienación. 
 
Isto traducirase concretamente na reapropiación da súa natureza a través do traballo 
liberado e a expresión da súa propia condición humana a través da cultura e a arte. 
 
Para que se desenvolva na primeira, o traballo debe adquirir unha condición nova; a 
mercadoría-home cesa de existir e instálase un sistema que outorga unha cota polo 
cumprimento do deber social. Os medios de produción pertencen á sociedade e a 
máquina é só a trincheira onde se cumpre o deber. O home comeza a liberar o seu 
pensamento do feito desagradábel que supuña a necesidade de satisfacer as súas 
necesidades animais mediante o traballo. Comeza a se ver retratado na súa obra e a 
comprender a súa magnitude humana a través do obxecto creado, do traballo 
realizado. Isto xa non conleva deixar unha parte do seu ser en forma de forza de 
traballo vendida, que non lle pertence máis, senón que significa unha emanación de 
si mesmo, un aporte á vida común na que se reflicte; o cumprimento do seu deber 
social. 
 
Facemos todo o posíbel por darlle ao traballo esta nova categoría de deber social e 
unilo ao desenvolvemento da técnica, por un lado, o que dará condicións para unha 
maior liberdade, e ao traballo voluntario por outro, baseados na apreciación marxista 
de que o home realmente acada a súa plena condición humana cando produce sen a 
compulsión da necesidade física de venderse como mercadoría. Claro que aínda hai 
aspectos coactivos no traballo, aínda cando sexa necesario; o home non ten 
transformado toda a coerción que o rodea en reflexo condicionado de natureza social 
e aínda produce, en moitos casos, baixo a presión do medio (compulsión moral, 
chámaa Fidel). Aínda lle falta o acadar a completa recreación espiritual perante a súa 
propia obra, sen a presión directa do medio social, mais ligado a el polos novos 
hábitos. Isto será o comunismo. 
 



Personaxes revolucionarias  – Che Guevara 

 
 

14 

A mudanza non se produce automaticamente na conciencia, como tampouco se 
produce na economía. As variacións son lentas e non son rítmicas; hai períodos de 
aceleración, outros pausados e inclusive de retroceso. 
 
Debemos considerar, ademais, como apuntabamos antes, que non estamos fronte ao 
período de transición puro, tal como o vira Marx na Crítica do Programa de Gotha, 
senón dunha nova fase non prevista por el; primeiro período de transición do 
comunismo ou da construción do socialismo. Este transcorre en medio de violentas 
loitas de clase e con elementos de capitalismo no seu seo que escurecen a 
comprensión exacta da súa esencia. 
 
Se a isto engadirmos o escolasticismo que freou o desenvolvemento da filosofía 
marxista e impediu o tratamento sistemático do período, cuxa economía política non 
se desenvolveu, debemos convir en que aínda estamos en cueiros e é preciso 
dedicarse a investigar todas as características primordiais do mesmo antes de 
elaborar unha teoría económica e política de maior alcance. 
 
A teoría que resulte dará indefectibelmente preeminencia aos dous alicerces da 
construción: a formación do home novo e o desenvolvemento da técnica. En ambos 
aspectos fáltanos moito por facer, mais é menos escusábel o atraso en canto á 
concepción da técnica como base fundamental, xa que aquí non se trata de avanzar 
ás apalpadelas senón de seguir durante un bo tramo o camiño aberto polos países 
máis adiantados do mundo. Por iso Fidel machaca con tanta insistencia sobre a 
necesidade da formación tecnolóxica e científica de todo o noso pobo e, máis aínda, 
da súa vangarda. 
 
No campo das ideas que conducen a actividades non produtivas, é máis doado ver a 
división entre necesidade material e espiritual. Desde hai moito tempo o home trata 
de se liberar da alienación mediante a cultura e a arte. Morre diariamente as oito e 
máis horas en que actúa como mercadoría para resucitar na súa creación espiritual. 
Mais este remedio porta os xermes da mesma doenza: é un ser solitario o que 
procura comuñón coa natureza. Defende a súa individualidade oprimida polo medio e 
reacciona perante as ideas estéticas como un ser único cuxa aspiración é permanecer 
inmaculado. 
 
Trátase só dunha tentativa de fuga. A lei do valor non é xa un mero reflexo das 
relacións de produción; os capitalistas monopolistas rodéana dunha complicada 
andamio que a converte nunha serva dócil, aínda cando os métodos que empregan 
sexan puramente empíricos. A superestrutura impón un tipo de arte na cal hai que 
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educar aos artistas. Os rebeldes son dominados pola maquinaria e só os talentos 
excepcionais poderán crear a súa propia obra.  
 
Os restantes deveñen asalariados vergoñentos ou son triturados. Invéntase a 
investigación artística á que se dá como definidora da liberdade, mais esta 
"investigación" ten os seus límites imperceptíbeis até o momento de bater con eles, 
vale dicir, de formularse os reais problemas do home e a súa alienación. A angustia 
sen sentido ou o pasatempo vulgar constitúen válvulas cómodas á inquietude 
humana; combátese a idea de facer da arte unha arma de denuncia. Se se respectan 
as leis do xogo conséguense todas as honras; as que podería ter un mono ao inventar 
cabriolas. A condición é non tratar de fuxir da gaiola invisíbel. 
 
Cando a Revolución tomou o poder produciuse o éxodo dos domesticados totais; o 
resto, revolucionarios ou non, viron un camiño novo. A investigación artística cobrou 
novo impulso. Porén, as rutas estaban máis ou menos trazadas e o sentido do 
concepto fuga escondeuse tras a palabra liberdade. Nos propios revolucionarios 
mantívose moitas veces esta actitude, reflexo do idealismo burgués na conciencia. 
 
En países que pasaron por un proceso similar pretendeuse combater estas tendencias 
cun dogmatismo exaxerado. A cultura xeral converteuse case nun tabú e 
proclamouse o summum da aspiración cultural, unha representación formalmente 
exacta da natureza, converténdose esta, logo, nunha representación mecánica da 
realidade social que se quería facer ver; a sociedade ideal, case sen conflitos nin 
contradicións, que se procuraba crear. 
 
O socialismo é novo e ten erros. 
 
Os revolucionarios carecemos, moitas veces, dos coñecementos e a audacia 
intelectual necesarias para encarar a tarefa do desenvolvemento dun home novo por 
métodos diferentes aos convencionais e os métodos convencionais sofren da 
influencia da sociedade que os creou. (Outra vez formúlase o tema da relación entre 
forma e contido). A desorientación é grande e os problemas da construción material 
absórtannos. Non hai artistas de grande autoridade que, á súa vez, teñan grande 
autoridade revolucionaria.  
 
Os homes do Partido deben tomar esa tarefa entre as mans e procurar o logro do 
obxectivo principal: educar ao pobo. 
 
Procúrase entón a simplificación, o que entende todo o mundo, que é o que 
entenden os funcionarios. Anúlase a auténtica investigación artística e redúcese o 
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problema da cultura xeral a unha apropiación do presente socialista e do pasado 
morto (por tanto, non perigoso). Así nace o realismo socialista sobre as bases da arte 
do século pasado. 
 
Mais a arte realista do século XIX tamén é de clase, máis puramente capitalista, 
quizais, que esta arte decadente do século XX, onde se transparenta a angustia do 
home alienado. O capitalismo en cultura deu todo de si e non fica del senón o 
anuncio dun cadáver fedorento na arte, a súa decadencia de hoxe. Mais, por que 
pretender procurar nas formas conxeladas do realismo socialista a única receita 
válida? 
 
Non se pode opor ao realismo socialista "a liberdade", porque esta aínda non existe, 
non existirá até o completo desenvolvemento da sociedade nova; mais non se 
pretenda condenar a todas as formas de arte posteriores á primeira metade do 
século XIX desde o trono pontificio do realismo a ultranza, pois caeríase nun erro 
proudhoniano de retorno ao pasado, póndolle camisa de forza á expresión artística 
do home que nace e se constrúe hoxe. 
 
Falta o desenvolvemento dun mecanismo ideolóxico cultural que permita a 
investigación e roce a mala herba, tan facilmente multiplicábel no terreo abonado do 
subsidio estatal. 
 
No noso país, o erro do mecanicismo realista non se deu, mais si outro de signo 
contrario. E ten sido por non comprender a necesidade da creación do home novo, 
que non sexa o que represente as ideas do século XIX, mais tampouco as do noso 
século decadente e morboso. O home do século XXI é o que debemos crear, aínda 
que é aínda unha aspiración subxectiva e non sistematizada. Precisamente este é un 
dos puntos fundamentais do noso estudo e do noso traballo e na medida en que 
academos éxitos concretos sobre unha base teórica ou, viceversa, extraiamos 
conclusións teóricas de carácter amplo sobre a base da nosa investigación concreta, 
teremos feito un aporte valioso ao marxismo-leninismo, á causa da humanidade. A 
reacción contra o home do século XIX tróuxonos a reincidencia no decadentismo do 
século XX; non é un erro demasiado grave, mais debemos superalo, baixo pena de 
abrir unha ancha canle ao revisionismo. 
 
As grandes multitudes vanse desenvolvendo, as novas ideas van acadando adecuado 
ímpeto no seo da sociedade, as posibilidades materiais de desenvolvemento integral 
de absolutamente todos os seus membros fan moito máis frutífero o labor. O 
presente é de loita, o futuro é noso. 
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Resumindo, a culpabilidade de moitos dos nosos intelectuais e artistas reside no seu 
pecado orixinal; non son autenticamente revolucionarios. Podemos tentar enxertar o 
umeiro para que dea peras, mais simultaneamente hai que sementar pereiras. As 
novas xeracións virán libres de pecado orixinal. As posibilidades de que xurdan 
artistas excepcionais serán tanto maiores canto máis se teña alargado o campo da 
cultura e a posibilidade de expresión. A nosa tarefa consiste en impedir que a 
xeración actual, dislocada polos seus conflitos, se perverta e perverta ás novas. Non 
debemos crear asalariados dóciles ao pensamento oficial nin "bolseiros" que vivan ao 
abeiro do orzamento, exercendo unha liberdade entre comiñas. Xa virán os 
revolucionarios que entoen o canto do home novo coa auténtica voz do pobo. É un 
proceso que require tempo. 
 
Na nosa sociedade, xogan un papel a mocidade e o Partido. Particularmente 
importante é a primeira, por ser a arxila maleábel con que se pode construír o home 
novo sen ningunha das eivas anteriores. 
 
Ela recibe un trato acorde coas nosas ambicións. A súa educación é cada vez máis 
completa e non esquecemos a súa integración ao traballo desde os primeiros 
instantes. Os nosos bolseiros fan traballo físico nas súas vacacións ou 
simultaneamente co estudo. O traballo é un premio en certos casos, un instrumento 
de educación, noutros, xamais un castigo. Unha nova xeración nace. 
 
O Partido é unha organización de vangarda. Os mellores traballadores son propostos 
polos seus compañeiros para integralo. Este é minoritario mais de grande autoridade 
pola calidade dos seus cadros. A nosa aspiración é que o Partido sexa de masas, mais 
cando as masas teñan acadado o nivel de desenvolvemento da vangarda, é dicir, 
cando estean educadas para o comunismo. E a esa educación vai encamiñado o 
traballo. O Partido é o exemplo vivo; os seus cadros deben ditar cátedras de 
laboriosidade e sacrificio, deben levar, coa súa acción, ás masas ao fin da tarefa 
revolucionaria, o que entraña anos de dura loita contra as dificultades da 
construción, os inimigos de clase, as lacras do pasado, o imperialismo… 
 
Quixera explicar agora o papel que xoga a personalidade, o home como individuo das 
masas que fan a historia. É a nosa experiencia, non unha receita. 
 
Fidel deu á Revolución o impulso nos primeiros anos, a dirección, a tónica sempre, 
mais hai un bo grupo de revolucionarios que se desenvolven no mesmo sentido que o 
dirixente máximo e unha grande masa que segue aos seus dirixentes porque teñen fe 
neles; e tenlles fe, porque eles souberon interpretar as súas arelas. 
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Non se trata de cantos quilogramos de carne se come ou de cantas veces por ano 
pode ir alguén pasear na praia, nin de cantas belezas que veñen do exterior podan 
comprarse cos salarios actuais. Trátase, precisamente, de que o individuo se sinta 
máis pleno, con moita máis riqueza interior e con moita máis responsabilidade. O 
individuo do noso país sabe que a época gloriosa que lle toca vivir é de sacrificio; 
coñece o sacrificio. Os primeiros coñecérono en Seerra Mestra e onde queira que se 
loitou; despois coñecémolo en toda Cuba. Cuba é a vangarda de América e debe facer 
sacrificios porque ocupa o lugar de avanzada, porque indica ás masas de América 
Latina o camiño da liberdade plena. 
 
Dentro do país, os dirixentes teñen que cumprir o seu papel de vangarda; e, hai que 
dicilo con toda sinceridade, nunha revolución verdadeira á que se lle dá todo, da cal 
non se espera ningunha retribución material, a tarefa do revolucionario de vangarda 
é á vez magnífica e angustiosa. 
 
Déixeme dicirlle, co risco de parecer ridículo, que o revolucionario verdadeiro está 
guiado por grandes sentimentos de amor. É imposíbel pensar nun revolucionario 
auténtico sen esta calidade. Quizais sexa un dos grandes dramas do dirixente; este 
debe unir a un espírito apaixonado unha mente fría e tomar decisións dolorosas sen 
que se contraia un músculo. Os nosos revolucionarios de vangarda teñen que 
idealizar ese amor aos pobos, ás causas máis sagradas e facelo único, indivisíbel. Non 
poden descender coa súa pequena dose de cariño cotiá cara os lugares onde o home 
común o exercita. 
 
Os dirixentes da Revolución teñen fillos que nos seus primeiros balbucidos non 
aprenden a nomear ao pai; mulleres que deben ser parte do sacrificio xeral da súa 
vida para levar a Revolución ao seu destino; o marco dos amigos responde 
estritamente ao marco dos compañeiros de Revolución. Non hai vida fóra dela. 
 
Nesas condicións, hai que ter unha grande dose de humanidade, unha grande dose 
de sentido da xustiza e da verdade para non caermos en extremos dogmáticos, en 
escolasticismos fríos, no isolamento das masas. Todos os días hai que loitar para que 
ese amor á humanidade vivinte se transforme en feitos concretos, en actos que 
sirvan de exemplo, de mobilización. 
 
O revolucionario, motor ideolóxico da revolución dentro do seu partido, consúmese 
nesa actividade ininterrompida que non ten máis fin que a morte, a menos que a 
construción se acade a escala mundial. Se o seu afán de revolucionario se anquilosa 
cando as tarefas máis apremiantes se ven realizadas a escala local e se esquece o 
internacionalismo proletario, a revolución que dirixe deixa de ser unha forza 
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impulsora e súmese nunha cómoda modorra, aproveitada polos nosos inimigos 
irreconciliábeis, o imperialismo, que gaña terreo. O internacionalismo proletario é un 
deber mais tamén é unha necesidade revolucionaria. Así educamos o noso pobo. 
 
Claro que hai perigos presentes nas actuais circunstancias. Non só o do dogmatismo, 
non só o de conxelar as relacións coas masas no medio da grande tarefa; tamén 
existe o perigo das debilidades en que se pode caer. Se un home pensa que, para 
dedicar a súa vida enteira á revolución, non pode distraer a súa mente pola 
preocupación de que a un fillo lle falte determinado produto, que os zapatos dos 
nenos estean rotos, que a súa familia careza de determinado ben necesario, baixo 
este razoamento deixa infiltrarse os xermes da futura corrupción. 
 
No noso caso, mantivemos que os nosos fillos deben ter e carecer do que teñen e do 
que carecen os fillos do home común; e a nosa familia debe comprendelo e loitar por 
iso. A revolución faise a través do home, mais o home ten que forxar día a día o seu 
espírito revolucionario. 
 
Así imos marchando. Á cabeza da inmensa columna -non nos avergoña nin nos 
intimida dicilo- vai Fidel, despois os mellores cadros do Partido e inmediatamente, 
tan preto que se sente a súa enorme forza, vai o pobo no seu conxunto, sólida 
armazón de individualidades que camiñan cara un fin común; individuos que 
acadaron a conciencia do que é necesario facer; homes que loitan por saír do reino 
da necesidade e entrar no da liberdade. 
 
Esa inmensa multitude ordénase; a súa orde responde á conciencia da necesidade da 
mesma; xa non é forza dispersa, divisíbel en milleiros de fraccións disparadas ao 
espazo como fragmentos de granada, tratando de atinxir por calquera medio, en dura 
loita cos seus iguais, unha posición, algo que permita apoio fronte ao futuro incerto. 
 
Sabemos que hai sacrificios diante nosa e que debemos pagar un prezo polo feito 
heroico de constituír unha vangarda como nación. Nós, dirixentes, sabemos que 
temos que pagar un prezo por ter dereito a dicir que estamos á cabeza do pobo que 
está á cabeza de América.  
 
Todos e cada un de nós paga puntualmente a súa cota de sacrificio, conscientes de 
recibir o premio na satisfacción do deber cumprido, conscientes de avanzar con todos 
cara o home novo que se albisca no horizonte. 
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Permítame tentar unhas conclusións: 
 

 Nós, socialistas, somos máis libres porque somos máis plenos; somos máis 
plenos por sermos máis libres. 

 

 O esqueleto da nosa liberdade completa está formado, falta a sustancia 
proteica e a roupaxe; crearémolos. 

 

 A nosa liberdade e o seu sostén cotián teñen cor de sangue e están cheos de 
sacrificio. 

 

 O noso sacrificio é consciente; cota para pagar a liberdade que construímos. 
 

 O camiño é longo e descoñecido en parte; coñecemos as nosas limitacións. 
Faremos o home do século XXI nós mesmos. 

 

 Forxarémonos na acción cotiá, creando un home novo cunha nova técnica. 
 

 A personalidade xoga o papel de mobilización e dirección en canto que 
encarna as máis altas virtudes e aspiracións do pobo e non se separa da ruta. 

 

 Quen abre o camiño é o grupo de vangarda, os mellores entre os bos, o 
Partido. 

 

 A arxila fundamental da nosa obra é a xuventude, nela depositamos a nosa 
esperanza e preparámola para tomar das nosas mans a bandeira. 

 

 Se esta carta farfallante esclarecer algunha cousa, cumprirá o obxectivo con 
que a mando. 

 
Recebe o noso saúdo ritual, cunha aperta de mans ou un "Ave María Purísima": Patria 
ou morte! 
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4. O que debe ser un mozo comunista? 
 
Fragmento da conferencia pronunciada na Unión de Jóvenes Comunistas - UJC (Unión de Mozos 
Comunistas) o 20 de outubro de 1962 e publicado en Verde Olivo, en outubro de 1962 

 
Quero formular agora, compañeiros, cal é a miña opinión, a visión dun dirixente 
nacional das ORI, do que debe ser un mozo comunista, a ver se estamos de acordo 
todos. 
 
Eu acho que o primeiro que debe caracterizar un mozo comunista é a honra que 
sente por ser un mozo comunista. Esa honra que o leva a amosar ante todo o mundo 
a súa condición de moza comunista, que non o vira para a clandestinidade, que non o 
reduce a fórmulas, mais que o espreme a cada momento, que lle sae do espírito, que 
ten interese en demostralo porque é o seu símbolo de orgullo. Xunto diso, un grande 
sentido do deber para a sociedade que estamos a construír, cos nosos semellantes 
como seres humanos e con todos os homes do mundo. Isso é algo que debe 
caracterizar o mozo comunista. Ao pé diso, unha grande sensibilidade ante todos os 
problemas, grande sensibilidade cara a injustiza. Espírito inconforme cada vez que 
xorde algo que está mal, téñao dito quen o dixer. Pór en cuestión todo o que non se 
percibir. Discutir e pedir claridade do que non estiver claro. Declarar a guerra ao 
formalismo, a todos os tipos de formalismo. Estar sempre aberto para recibir as 
novas experiencias, para conformar a grande experiencia da humanidade, que leva 
moitos anos a avanzar pola senda do socialismo, ás condicións concretas do noso 
país, ás realidades que existen en Cuba. E pensar -todos e cada un- como irmos 
mudando a realidade, como irmos mellorándoa. 
 
O mozo comunista debe tentar ser sempre o primeiro en todo, loitar por ser o 
primeiro, e sentirse incomodado cando en algo ocupa outro lugar. Loitar sempre por 
mellorar, por ser o primeiro. Claro que non todos poden ser o primeiro, mais si estar 
entre os primeiros, no grupo de vangarda. Ser un exemplo vivo, ser o espello onde 
poidan ollarse os homes de idade mais avanzada que perderon certo entusiasmo da 
mocidade, que perderon a fe na vida e que ante o estímulo do exemplo reaxen 
sempre ben. Eis outra tarefa da mocidade comunista. Xunto a iso, un grande espírito 
de sacrificio, un espírito de sacrificio non apenas para as xornadas heroicas, mais para 
todo o momento. Sacrificarse para axudar o compañeiro nas pequenas tarefas e que 
poida cumprir o seu traballo, para que poida cumprir co seu deber na escola, no 
estudo, para que poida mellorar de calquera maneira. Estar sempre atento a toda a 
masa humana que o arrodea. Quer dicir: preséntase a todo mozo comunista a tarefa 
de ser esencialmente humano, ser tan humano que se aproxime ao mellor do 
humano, purificar o mellor do home por medio do traballo, do estudo, do exercicio 
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de solidariedade continuada co pobo e con todos os pobos do mundo, desenvolver 
ao máximo a sensibilidade até se sentir angustiado cando un home é asasinado en 
calquera recanto do mundo e para se sentir entusiasmado cando en algun recanto do 
mundo se ergue unha nova bandeira de liberdade. o mozo comunista non pode estar 
limitado polas fronteiras dun territorio, o mozo comunista debe practicar o 
internacionalismo proletario e sentilo como cousa de seu. Lembrarse, como debemos 
lembrarnos nosoutros, aspirantes a comunistas aquí en Cuba, que somos un exemplo 
real e palpábel para toda a nosa América, para outros países do mundo que loitan 
tamén noutros continentes pola súa liberdade, contra o colonialismo, contra o 
neocolonialismo, contra o imperialismo, contra todas as formas de opresión dos 
sistemas inxustos. Lembrar sempre que somos un facho aceso, que somos o mesmo 
espello que cada un de nós individualmente é para o pobo de Cuba, e somos ese 
espello para que se ollen nel os pobos da América, os pobos do mundo oprimido que 
loitan pola súa liberdade. E debemos ser dignos dese exemplo. En todo o momento e 
a toda a hora ser dignos dese exemplos. 
 
Iso é o que nós xulgamos que debe ser un mozo comunista. E se se nos dixese que 
somos case uns románticos, que somos uns idealistas inveterados, que estamos a 
pensar en cousas imposíbeis, e que non se pode atinxir da masa de un pobo que sexa 
case un arquétipo humano, nós temos de contestar, unha e mil veces, que si, que si 
se pode, que estamos no certo, que todo o pobo pode ir avanzando, ir liquidando 
intransixentemente todos aqueles que ficaren atrás, que non foren capaces de 
marcharen ao ritmo a que marcha a revolución cubana. Ten de ser así, debe ser así, e 
así é que será, compañeiros, será así, porque vós sodes mocidade comunista, 
creadores da sociedade perfecta, seres humanos destinados a vivir nun mundo novo 
de onde terá desaparecido de vez todo o caduco, todo o vello, todo o que 
representar a sociedade cuxas bases acaban de ser destruídas. 
 
Para atinxirmos iso cómpre traballar todos os días. Traballar no senso interno de 
aperfecionamento, de aumento dos coñecementos de aumento da comprensión do 
mundo que nos arrodea. Inquirir e pescudar e coñecer ben o porque das cousas e 
colocar sempre os grandes problemas da Humanidade como problemas propios. 
 
Nun momento dado, nun día calquera do anos que veñen -após pasarmos moitos 
sacrificios, si, despois de detérmonos por ventura visto moitas veces á beira da 
destrución- após termos por ventura visto como as nosas fábricas son destruídas e de 
telas reconstruído de novo, despois de asistirmos ao asasinato, á matanza de moitos 
de nós e de reconstruírmos o que fose destruído, ao fin diso todo, un día calquera, 
case sen repararmos, teremos criado, xunto dos outros pobos do mundo, a sociedade 
comunista, o noso ideal. 
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