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I. O Partido Comunista

A forza-núcleo que dirixe a nosa causa é o Partido Comunista da China. A base teórica que guía o noso pen-
samento é o marxismo-leninismo.

Discurso de apertura da I Sesión da Asemblea Popular Nacional (primeira lexislatura) da República Popular da China
(15 de setembro de 1954)

Para facer a revolución necesítase un partido revolucionario. Sen un partido revolucionario, sen un par-
tido creado conforme á teoría revolucionaria marxista-leninista e ao estilo revolucionario marxista-leni-
nista, é imposíbel conducir a clase obreira e as amplas masas populares á vitoria sobre o imperialismo e
os seus lacaios.

Forzas revolucionarias do mundo, unídevos, loitade contra a agresión imperialista!
(novembro de 1948)

Obras escollidas t. IV

Sen os esforzos do Partido Comunista da China, sen os comunistas chineses como sostén do pobo chi-
nés, é imposíbel acadar a independencia e a liberación do país, a súa industrialización e a modernización
da súa agricultura.

Sobre o goberno de coalición
(24 de abril de 1945)

Obras escollidas, t. III

Citas do presidente Mao Tse Tung



O Partido Comunista da China é o núcleo dirixente do pobo chinés. Sen este núcleo a causa do socia-
lismo non pode trunfar.
Discurso pronunciado na recepción a todos os delegados do III Congreso Nacional da Liga da Xuventude da Nova Democracia da China

(25 de maio de 1957)

Un partido disciplinado, rexido coa teoría marxista-leninista que practica a autocrítica e que se mantén li-
gado ás masas populares; un exército dirixido por tal Partido; unha fronte única de todas as clases revo-
lucionarias e grupos revolucionarios dirixidos por tal Partido: estas son as tres armas principais coas que
derrotamos ao inimigo.

Sobre a ditadura democrática popular
(30 de xuño de 1949)

Obras Escollidas, t. IV

Debemos ter confianza nas masas, debemos ter confianza no Partido. Estes son dous principios funda-
mentais. Se dubidamos deles, nada poderemos cumprir.

Sobre o problema da cooperativización agrícola
(31 de xullo de 1955)
Obras escollidas, t. V

Armado coa teoría e ideoloxía marxista-leninista, o Partido Comunista da China achegou ao pobo chinés
un novo estilo de traballo que consiste principalmente en integrar a teoría coa práctica, manter estreitos
vínculos coas masas populares e practicar a autocrítica.

Sobre o goberno de coalición
(24 de abril de 1945)

Obras Escollidas, t. III
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Ningún partido político pode conducir un gran movemento revolucionario á vitoria se non posúe unha te-
oría revolucionaria, un coñecemento da historia e unha comprensión profunda do movemento práctico.

O papel do Partido Comunista da China na guerra nacional
(outubro de 1938)

Obras Escollidas, t. II

O movemento de rectificación é, como diciamos, un amplo movemento de educación marxista. Por recti-
ficación entendemos que todo o Partido estuda marxismo a través da crítica e a autocrítica. Poderemos,
sen dúbida, aprender máis marxismo no curso do movemento de rectificación.

Discurso ante a Conferencia Nacional do Partido Comunista da China sobre o Traballo de Propaganda
(12 de marzo de 1957)
Obras Escollidas, t. V

É moi ardua a tarefa de asegurar unha vida mellor aos centos de millóns de chineses e transformar o
noso país, atrasado económica e culturalmente, nun país próspero, poderoso e con elevado nivel cultu-
ral. Precisamente para asumir esta tarefa con maior competencia e traballar mellor xunto con todos
aqueles que, sen ser militantes do Partido, móvense por altos ideais e están decididos a facer transfor-
macións, debemos despregar movementos de rectificación tanto agora como no futuro e desprendernos
constantemente de todo o que sexa errado.

Ibíd.

Citas do presidente Mao Tse Tung



A política é o punto de partida de todas as accións prácticas dun partido revolucionario, e maniféstase no
proceso e no resultado final das súas accións. Toda acción dun partido revolucionario é a aplicación da súa
política. Se non aplica unha política correcta e aplica unha errada; se non aplica determinada política de
modo consciente, aplícaa a cegas. O que chamamos experiencia é o proceso e o resultado final da apli-
cación dunha política. Só a través da práctica do pobo, é dicir, pola experiencia, pódese verificar se unha
política é correcta ou errada e determinar até que grao o é. Pero a práctica dos homes, especialmente a
práctica dun partido revolucionario e das masas revolucionarias, está necesariamente ligada cunha ou
outra política. Polo tanto, antes de emprender calquera acción, debemos explicarlle aos militantes do
Partido e ás masas a política que formulamos á luz das circunstancias dadas. Doutro modo, os militan-
tes do Partido e as masas apartaranse da dirección da nosa política, actuarán a cegas e aplicarán unha
política errada.

Sobre a política tocante á industria e ao comercio
(27 de febreiro de 1948)
Obras Escollidas, t. IV

O noso Partido formulou a liña xeral e a política xeral da revolución chinesa, así como as liñas específi-
cas para o traballo e as medidas políticas concretas. Sen embargo, moitos camaradas recordan só as
liñas específicas para o traballo e as medidas políticas concretas, mais esquecen a miúdo a liña xeral e a
política xeral do Partido. Se de verdade as esquecemos, seremos revolucionarios cegos, inmaturos e de
ideas confusas, e ao aplicar unha liña específica para o traballo e unha medida concreta, desorientaré-
monos, abanearemos á esquerda e dereita, e prexudicaremos o noso traballo.

Discurso pronunciado nunha conferencia de cadros da rexión liberada de Shansí-Suiyuán
(1 de abril de 1948)

Obras Escollidas, t. IV.
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A política e a táctica son a vida do Partido; os camaradas dirixentes a todos os niveis deben prestar plena
atención a elas e de ningunha maneira amosarse neglixentes a este respecto.

Circular sobre a situación
(20 de marzo de 1948)
Obras Escollidas, t. IV.

Citas do presidente Mao Tse Tung



IIII..  CCllaasseess  ee  llooiittaa  ddee  ccllaasseess

As clases loitan, unhas clases saen vitoriosas, outras quedan eliminadas. Así é a historia, así é a historia
da civilización dos últimos milenios. Interpretar a historia desde este punto de vista é materialismo his-
tórico; soster o punto de vista oposto é idealismo histórico.

Desbotar as ilusións, prepararse para a loita
(14 de agosto de 1949)
Obras Escollidas, t. IV.

Na sociedade de clases, cada persoa existe como membro de determinada clase, e todas as ideas, sen ex-
cepción, levan o seu selo de clase.

Sobre a práctica
(xullo de 1937)

Obras Escollidas, t. I.

Os cambios que se producen na sociedade débense principalmente ao desenvolvemento das súas con-
tradicións internas, é dicir, as contradicións entra as forzas produtivas e as relacións de produción, entre
as clases e entre o vello e o novo. É o desenvolvemento destas contradicións o que fai avanzar a sociedade
e impulsa a substitución da vella sociedade pola nova.

Sobre a contradición
(agosto de 1937)

Obras Escollidas, t. I.
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A desapiadada explotación económica e a cruel opresión política dos labregos pola clase terratenente
forzáronos a alzarse en numerosas rebelións contra a dominación desta. (...) As loitas de clase dos la-
bregos, os levantamentos labregos e as guerras labregas foron a forza motriz real do desenvolvemento
histórico da sociedade feudal chinesa.

A revolución en China e o Partido Comunista da China
(decembro de 1939)

Obras Escollidas, t. II.

A loita nacional é, en último termo, un problema da loita de clases. Entre os brancos nos EUA, só os re-
accionarios círculos dominantes son os que oprimen os negros. Eles non representan en modo algún os
obreiros, os labregos, os intelectuais revolucionarios e outras personalidades razoábeis que constitúen a
esmagadora maioría dos brancos.

Declaración de apoio aos negros norteamericanos na súa xusta loita contra a discriminación racial do imperialismo
norteamericano

(8 de agosto de 1963)
.
A nós impórtanos organizar o pobo. No tocante aos reaccionarios chineses, impórtanos organizar o pobo
para derribalos. Con todo o reaccionario ocorre igual: se non o golpeas, non cae. Isto é como varrer o
chan: por regra xeral, onde non chega a vasoira, o po non desaparece só.

A situación e a nosa política despois da vitoria na Guerra de Resistencia contra o Xapón
(13 de agosto de 1945)
Obras Escollidas, t. IV.

Citas do presidente Mao Tse Tung



O inimigo non desaparecerá por si só. Nin os reaccionarios chineses nin as forzas agresoras do imperia-
lismo norteamericano en China se retirarán pola súa propia vontade do escenario da historia.

Levar a revolución até o fin
(30 de decembro de 1948)

Obras Escollidas, t. IV.

Facer a revolución non é ofrecer un banquete, nin escribir unha obra, nin pintar un cadro ou facer un bor-
dado; non pode ser tan elegante, tan pausada e fina, tan apracíbel, amábel, cortés, moderada e magná-
nima. Unha revolución é unha insurrección, é un acto de violencia mediante o cal unha clase derroca a
outra.

Informe sobre a investigación do movemento labrego en Junán
(marzo de 1927)

Obras Escollidas, t. I.

Chiang Kai-shek trata sempre de arrebatar ao pobo cada átomo de poder e cada átomo das súas con-
quistas. E nós? A nosa política é responder medida por medida e loitar por cada polgada de terreo. Ac-
tuamos segundo el actúa. El sempre trata de impoñer a guerra ao pobo, cunha espada na man esquerda
e outra na dereita. Nós tamén empuñamos espadas, seguindo o seu exemplo. (...) Como Chiang Kai-shek
está agora afiando as súas espadas, nós debemos afiar as nosas.

A situación e a nosa política despois da vitoria na Guerra de Resistencia contra o Xapón
(13 de agosto de 1945)
Obras Escollidas t. IV.
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Quen son os nosos inimigos e quen os nosos amigos? Esta é unha cuestión de importancia primordial
para a revolución. Todas as anteriores loitas revolucionarias da China só obtiveron magros resultados,
esencialmente porque os revolucionarios non souberon unirse cos verdadeiros amigos para atacar os
verdadeiros inimigos. Un partido revolucionario é o guía das masas, e cando as desencamiña, ningunha
revolución pode triunfar. Co fin de conquistar con seguridade a vitoria na revolución e non desencamiñar
ás masas, temos que coidar de unirnos cos nosos verdadeiros amigos para atacar os nosos verdadeiros
inimigos. E para distinguir os verdadeiros amigos dos verdadeiros inimigos, temos que facer unha aná-
lise xeral do status económico das clases da sociedade chinesa e das súas respectivas actitudes cara á
revolución.

Análise das clases da sociedade chinesa
(marzo de 1926)

Obras Escollidas, t. I.

Os nosos inimigos son todos os que están aliados co imperialismo: os caudillos militares, os burócratas,
a burguesía compradora, a clase dos grandes terratenentes e o sector reaccionario da intelectualidade
subordinado a eles. O proletariado industrial é a forza dirixente da nosa revolución. Os nosos amigos máis
próximos son o semiproletariado na súa totalidade e a pequena burguesía. En canto á vacilante burgue-
sía media, a súa ala dereita pode ser o noso inimigo; e na súa ala esquerda, o noso amigo; pero debemos
manternos constantemente en garda e non permitirlle a esta que cree confusión na nosa fronte.

Ibíd

Citas do presidente Mao Tse Tung



Quen tome partido polo pobo revolucionario, é un revolucionario. Quen tome partido polo imperialismo,
o feudalismo e o capitalismo burocrático, é un contrarrevolucionario. Quen se aliñe a carón do pobo re-
volucionario só de palabra, pero non nos feitos, é un revolucionario de palabra. Quen se aliñe ao lado do
pobo revolucionario tanto nos feitos como de palabra, é un revolucionario no seu máis pleno sentido.

Discurso de clausura na II Sesión do Primeiro Comité Nacional da Conferencia Consultiva Política do Pobo Chinés
(23 de xuño de 1950)

Afirmo que, para nós, é malo se unha persoa, partido, exército ou escola non é atacado polo inimigo, por-
que iso significa que descendeu ao nivel do inimigo. É bo se o inimigo nos ataca, porque iso demostra que
nos abrimos camiño contra del. E mellor aínda se o inimigo nos ataca con furia e nos pinta de negro e ca-
rentes de toda virtude, porque iso demostra que non só abrimos camiño contra del, senón que alcanza-
mos notábeis éxitos no noso traballo. 

Ser atacado polo inimigo non é mala cousa senón unha cousa boa
(26 de maio de 1939)

Debemos apoiar todo o que o inimigo combata e opoñernos a todo o que o inimigo apoie.
Entrevista con tres correspondentes da Axencia Central de Noticias dos periódicos Saodang Bao e Xinmin Bao

(16 de setembro de 1939)
Obras Escollidas, t. II.

A nosa posición é a do proletariado e as masas populares. Para os membros do Partido Comunista, isto
quere dicir que deben adherirse á posición do Partido, ao espírito do Partido e á política do Partido.

Intervencións no Foro de Yenán sobre Literarura e Arte
(maio de 1942)

Obras Escollidas, t. III.
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Despois de eliminar os inimigos con fusís, quedaran aínda os inimigos sen fusís, que estabelecerán, in-
evitabelmente, unha loita a morte contra nós; nunca debemos subestimalos. Se agora non formulamos
nin comprendemos o problema desta maneira, cometeremos erros moi graves.

Informe ante a II Sesión Plenaria do Comité Central escollido no VII Congreso Nacional do Partido Comunista da China
(5 de marzo de 1949)

Obras Escollidas, t. IV.

Os imperialistas e os reaccionarios do país nunca se resignarán á súa derrota; pelexarán até o fin. Aínda
despois de estabelecida a paz e a orde en todo o país, entregaranse a labores de zapa e provocarán dis-
turbios de mil maneiras; tratarán a diario e en todo momento de restaurar o seu Poder na China. Isto é
inevitábel e está fora de dúbida; nunca debemos relaxar a nosa vixilancia.

Discurso de apertura na I Sesión Plenaria da Conferencia Consultiva Política do Pobo Chinés
(21 de setembro de 1949)

Na China, aínda que no fundamental consumouse a transformación socialista da propiedade e remataron
as vastas e tempestuosas loitas de clase das masas, características dos anteriores períodos revolucio-
narios, subsisten remanentes das clases derrocadas: a clase terratenente e a burguesía compradora;
subsiste a burguesía, e a transformación da pequena burguesía só acaba de comezar. A loita de clases non
rematou. A loita de clases entre o proletariado e a burguesía no terreo ideolóxico será aínda longa, tor-
tuosa e ás veces incluso moi enfrontada. O proletariado aspira a transformar o universo segundo a súa
concepción do mundo, e a burguesía, segundo a súa. A este respecto, aínda non se resolveu a cuestión de
quen vencerá: o socialismo ou o capitalismo.

Sobre o tratamento correcto das contradicións no seo do pobo
(27 de febreiro de 1957)
Obras Escollidas, t. V.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Pasará un tempo bastante longo antes de que se resolva a cuestión de quen vencerá a quen na loita ide-
olóxica entre o socialismo e o capitalismo no noso país. Isto explícase porque a influencia da burguesía e
dos intelectuais provenientes da vella sociedade sobrevivirá por un longo tempo no noso país, e así tamén
a súa ideoloxía de clase. Quen non o comprenda ben, ou non o comprenda en absoluto, cometerá o máis
grave dos erros e pasará por alto a necesidade da loita no terreo ideolóxico. No noso país, sobrevivirá por
un longo tempo a ideoloxía burguesa e pequeno-burguesa, a ideoloxía anti-marxista. Estabeleceuse no
fundamental o sistema socialista. Obtivemos a vitoria básica na transformación da propiedade dos me-
dios de produción, pero aínda non conseguimos a vitoria completa nas frontes política e ideolóxica. No te-
rreo ideolóxico, aínda non se resolveu, en definitiva, a cuestión de quen vencerá: o proletariado ou a
burguesía. Aínda debemos manter unha loita prolongada contra a ideoloxía burguesa e pequeno-bur-
guesa. É erróneo ignorar isto e abandonar a loita ideolóxica. Todas as ideas erróneas, todas as herbas ve-
lenosas e todos os monstros e demos deben ser sometidos a crítica; en ningunha circunstancia podemos
tolerar que circulen libremente. Sen embargo, a crítica debe ser plenamente razoada, analítica e convin-
cente; e non vasta, burocrática, metafísica ou dogmática.

Discurso ante a Conferencia Nacional do Partido Comunista da China sobre o Traballo de Propaganda
(12 de marzo de 1957)
Obras Escollidas, t. V.
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Tanto o dogmatismo como o revisionismo son contrarios ao marxismo. Inevitabelmente, o marxismo avan-
zará, progresará co desenvolvemento da práctica e non permanecerá estático. Quedaría sen vida se se es-
tancara e se estereotipara. Non obstante, nunca se poden violar os principios básicos do marxismo;
violalos é cometer erros. É dogmatismo enforcar o marxismo desde o punto de vista metafísico e consi-
deralo algo ríxido. É revisionismo negar os principios básicos do marxismo, a verdade universal do mar-
xismo. O revisionismo é unha variedade da ideoloxía burguesa. Os revisionistas intentan borrar o que
distingue o socialismo do capitalismo, a ditadura do proletariado da ditadura burguesa. O que defenden
non é, de feito, a liña socialista, senón a capitalista. Nas circunstancias actuais, o revisionismo é máis
pernicioso que o dogmatismo. Unha das nosas importantes tarefas presentes na fronte ideolóxica é cri-
ticar o revisionismo.

Ibíd.

O revisionismo ou oportunismo de dereita é unha tendencia ideolóxica burguesa; é máis perigoso que o
dogmatismo. Os revisionistas, oportunistas de dereita, gaban de palabra o marxismo; tamén atacan o
dogmatismo, pero o que atacan é precisamente a quinta-esencia do marxismo. Combaten ou terxiversan
o materialismo e a dialéctica; combaten ou intentan debilitar a ditadura democrática popular e a direc-
ción do Partido Comunista; combaten ou intentan debilitar a transformación e a construción socialistas.
Incluso despois da vitoria fundamental da revolución socialista no noso país, queda aínda un certo número
de xente que soñan con restaurar o sistema capitalista; esta xente loita contra a clase obreira en todos as
frontes, incluída a ideolóxica. E nesta loita teñen nos revisionistas aos seus mellores asistentes.

Sobre o tratamento correcto das contradicións no seo do pobo
(27 de febreiro de 1957)
Obras Escollidas, t. V.

Citas do presidente Mao Tse Tung



III. Socialismo e comunismo

O comunismo é a ideoloxía completa do proletariado e, ao tempo, un novo sistema social. Difiren de cal-
quera outra ideoloxía e sistema social e son os máis completos, progresistas, revolucionarios e racionais
da historia humana. A ideoloxía e o sistema social do feudalismo pasaron xa ao museo da Historia. A ide-
oloxía e o sistema social do capitalismo convertéronse en pezas de museo nunha parte do mundo (a Unión
Soviética), mentres que nos demais países seméllanse ao moribundo que se extingue como o sol tras dos
outeiros de Occidente, e pronto tamén se relegarán ao museo. Só a ideoloxía e o sistema social comunis-
tas, cheos de xuventude e vitalidade, esténdese por todo o mundo coa ímpeto dunha avalancha e a forza
dun raio. 

Sobre a nova democracia
(1º de xaneiro de 1940)
Obras Escollidas, t II.

O sistema socialista rematará por substituír o sistema capitalista: esta é unha lei obxectiva, independente
da vontade do home. Por moito que os reaccionarios traten de frear a roda da historia, tarde ou cedo pro-
ducirase a revolución e, sen dúbida ningunha, trunfará. 
Discurso na reunión do Soviet Supremo da URSS en conmemoración do aniversario da Gran Revolución Socialista de Outubro.

(6 de novembro de 1957)
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Os comunistas nunca ocultamos as nosas aspiracións políticas. O noso programa futuro ou máximo é
levar a China á sociedade socialista e a comunista. Isto é definitivo e non admite dúbida. O nome do noso
Partido e a nosa concepción marxista do mundo indican de xeito inequívoco este supremo ideal para o fu-
turo, infinitamente fermoso e luminoso.

Sobre o goberno de coalición
(24 de abril de 1945)

Obras Escollidas, t. III.

Tomado no seu conxunto, o movemento revolucionario chinés dirixido polo Partido Comunista da China
abrangue dúas etapas: a revolución democrática e a socialista. Trátase de dous procesos revolucionarios
esencialmente diferentes, e só despois de consumado o primeiro pódese emprender o segundo. A revo-
lución democrática é a preparación necesaria para a revolución socialista, e a revolución socialista é a di-
rección inevitábel para o desenvolvemento da revolución democrática. O obxectivo final polo que loitan
todos os comunistas é a instauración completa da sociedade socialista e da comunista.

A revolución chinesa e o Partido Comunista da China
(decembro de 1939)

Obras Escollidas, t. II.

A revolución socialista ten por obxectivo liberar as forzas produtivas. A transformación da propiedade in-
dividual en propiedade colectiva socialista dentro da agricultura e a artesanía, e da propiedade capitalista
en propiedade socialista dentro da industria e o comercio privados, libera necesariamente e en gran me-
dida as forzas produtivas. Créanse así as condicións sociais para un inmenso desenvolvemento da pro-
dución industrial e agrícola. 

Discurso ante a Conferencia Suprema de Estado
(25 de xaneiro de 1956)

Citas do presidente Mao Tse Tung



Estamos a realizar non só unha revolución no sistema social: a transformación da propiedade privada en
propiedade social, senón tamén unha revolución na técnica: a transformación da produción artesanal en
produción moderna, mecanizada e en grande escala. Ambas revolucións atópanse ligadas entre si. Na
agricultura, dadas as condicións do noso país, a cooperativización debe preceder ao emprego da gran
maquinaria (nos países capitalistas a agricultura desenvólvese de modo capitalista). De aí que en ningún
cave poidamos considerar a industria e a agricultura, a industrialización socialista e a transformación so-
cialista da agricultura, como dúas cousas separadas e illadas unha da outra, nin poidamos destacar unha
e subestimar a outra. 

Sobre o problema da cooperativización agrícola
(31 de xullo de 1955)
Obras Escollidas, t. V.

O novo sistema social acaba de estabelecerse e a súa consolidación require tempo. Non se pode supor que
o novo sistema, xunto con estabelecerse, quede totalmente consolidado, cousa que é imposíbel. Irase
consolidando paso a paso. Para a súa consolidación definitiva é necesario non só levar a cabo a indus-
trialización socialista do país e perseverar na revolución socialista na fronte económica, senón tamén re-
alizar unha loita revolucionaria socialista e unha educación socialista constantes e arduas nas frontes
política e ideolóxica. Aparte disto, requírese a contribución de diversos factores internacionais. 

Discurso ante a Conferencia Nacional do Partido Comunista da China sobre o Traballo de Propaganda
(12 de marzo de 1957)
Obras Escollidas, t. V.
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Na China, a loita para afianzar o sistema socialista, a loita para decidir se vencerá o socialismo ou o ca-
pitalismo, levará aínda un período histórico moi longo. Mais todos debemos comprender que o novo sis-
tema, o socialista, consolidarase inelutabelmente. Construiremos un país socialista cunha industria, unha
agricultura, unha ciencia e unha cultura modernas. 

Ibíd

O número de intelectuais hostís ao noso Estado é moi reducido. Desgústalles o noso Estado, a ditadura
do proletariado e suspiran pola vella sociedade. Cando se lles presenta a oportunidade, provocan distur-
bios e intentan derrocar o Partido Comunista e restaurar a vella China. Entre o camiño proletario e o bur-
gués, entre o camiño socialista e o capitalista, optan testudamente polo último. E como este camiño é
impracticábel, en realidade están dispostos a entregarse ao imperialismo, ao feudalismo e ao capitalismo
burocrático. Estes individuos atópanse nos círculos políticos, industriais e comerciais, culturais e docen-
tes, científico-tecnolóxicos e relixiosos, e son extremadamente reaccionarios. 

Ibíd.

Problema serio é a educación do campesiñado. A economía campesiña é dispersa, e a socialización da
agricultura, a xulgar pola experiencia da Unión Soviética, requirirá un tempo longo e un traballo minucioso.
Sen a socialización da agricultura non haberá un socialismo completo e sólido. 

Sobre a ditadura democrática popular
(30 de xuño de 1949)

Obras Escollidas, t. IV.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Debemos ter a convicción de que, primeiro, as grandes masas campesiñas están dispostas a marchar
paso a paso polo camiño socialista baixo a dirección do Partido, e, segundo, o Partido é quen de dirixir o
campesiñado por este camiño. Estes dous puntos constitúen a esencia da cuestión, a corrente principal. 

Sobre o problema da cooperativización agrícola
(31 de xullo de 1955)
Obras Escollidas, t. V.

Os organismos dirixentes das cooperativas deben estabelecer no seu seo o predominio dos campesiños
pobres e os novos campesiños medios da capa inferior, deixando como forza auxiliar os antigos campe-
siños medios da capa inferior e os antigos e novos campesiños da capa superior. Só así se poderá, en con-
formidade coa política do partido, acadar a unidade entre os campesiños pobres e medios, consolidar as
cooperativas, fomentar a produción e levar a cabo de forma correcta a transformación socialista de topo
o campo. Doutro xeito, será imposíbel a unidade entre os campesiños medios e os campesiños pobres, a
consolidación das cooperativas, o desenvolvemento da produción e a transformación socialista de todo o
campo. 
Nota de introdución ao artigo “Como o predominio na cooperativa agrícola de Wutang cantón de Kaoshan distrito de Changsha,

pasou dos campesiños medios aos campesiños pobres”
(Setembro e decembro de 1955)

O auxe socialista no campo chinés
Obras Escollidas, t. V.
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Cómpre unirse cos campesiños medios, e é errado non facelo. Mais, en quen deben apoiarse a clase
obreira e o Partido Comunista nas zonas rurais para unirse cos campesiños medios e levar a cabo a trans-
formación socialista de todo o campo? Desde logo que só nos campesiños pobres. Así foi cando se des-
pregou a loita contra os terratenentes e realizouse a reforma agraria, e así é hoxe cando se desenvolve a
loita contra os campesiños ricos e os demais elementos capitalistas para levar a cabo a transformación
socialista da agricultura. Nas etapas iniciais de ambos períodos revolucionarios os campesiños amósanse
vacilantes. Resolven incorporarse á revolución só despois de percibir a tendencia xeral dos acontece-
mentos e o próximo trunfo da revolución. Os campesiños pobres deben traballar entre os campesiños
medio e gañalos para que a revolución vaia ampliándose día a día até a vitoria final. 

Nota de introdución ao artigo “A lección do xurdimento da ‘cooperativa dos campesiños medios’ e a ‘cooperativa dos
campesiños pobres’ no distrito de Fúan”

(Setembro e decembro de 1955)
O auxe socialista no campo chinés

Obras Escollidas, t. V.

Entre os campesiños acomodados obsérvase unha grave tendencia ao capitalismo. Esta tendencia es-
tenderase como unha inundación se descoidamos no máis mínimo o noso traballo político entre os cam-
pesiños, ben sexa durante o movemento de cooperativización ou durante un moi longo período posterior. 

Nota de introdución ao artigo “É necesario loitar resoltamente contra a tendencia ao capitalismo”
(Setembro e decembro de 1955)

O auxe socialista no campo chinés
Obras Escollidas, t. V.

Citas do presidente Mao Tse Tung



O movemento de cooperativización agrícola foi, desde o seu mesmo comezo, unha seria loita ideolóxica e
política. Non se pode crear ningunha cooperativa sen pasar por esta loita. Para poder construír un sistema
social completamente novo no canto do vello sistema hai que limpar o lugar. Invariabelmente, os residuos
das vellas ideas que reflicten o vello sistema subsisten por longo tempo na conciencia da xente e non
ceden con facilidade. Unha cooperativa, despois de estabelecida, ten que pasar por moitas outras loitas
antes de chegar á súa consolidación. Mesmo daquela pode fracasar se relaxa os seus esforzos. 

Nota de introdución ao artigo “Unha grave lección”
(Setembro e decembro de 1955)

O auxe socialista no campo chinés
Obras Escollidas, t. V.

24

o Libro Vermello



25

Durante os últimos anos as forzas espontáneas do capitalismo foron aumentando cada día no campo, en
todas partes, xurdiron novos campesiños ricos e moitos campesiños medios acomodados procuran facerse
campesiños ricos. Por outra banda, multitude de campesiños pobres seguen na miseria por escaseza de
medios de produción: algúns endebedáronse e outros venderon a súa serra ou arrendárona. Se se deixa
que esta tendencia siga o seu curso, irase agravando día a día a polarización no campo. Os campesiños
que perderan a súa terra e os que continúen na pobreza queixaranse de que facemos pouco para salva-
los da ruína ou axudalos a saír das dificultades. Tamén se sentirán descontentos con nós os campesiños
medios acomodados que se dirixen cara ao capitalismo, pois xamais poderemos satisfacer as súas de-
mandas de non ser que queiramos emprender o camiño capitalista. Nestas circunstancias, pode perma-
necer sólida a alianza obreiro-campesiña? Claro que non. Este problema só pode resolverse sobre unha
base nova, o que significa efectuar paso a paso a transformación socialista de toda a agricultura, de xeito
simultáneo coa realización gradual da industrialización socialista e da transformación socialista da arte-
sanía e da industria e comercio capitalistas. Noutras palabras, significa realizar a cooperativización e eli-
minar no campo a economía dos campesiños ricos e a economía individual para que prospere de forma
conxunta toda a poboación rural. Sostemos que esta é a única maneira de consolidar a alianza obreiro-
campesiña. 

Sobre o problema da cooperativización agrícola
(31 de xullo de 1955)
Obras Escollidas, t. V.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Por planificación total entendemos unha planificación que teña en conta os nosos seiscentos millóns de
habitantes. Ao formular os plans, manexar os asuntos ou considerar os problemas, debemos partir do feito
de que China ten unha poboación de seiscentos millóns de persoas, feito que non podemos esquecer xa-
mais. 

Sobre o tratamento correcto das contradicións no seo do pobo
(27 de febreiro de 1957)
Obras Escollidas, t. V.

Ademais da dirección do Partido, é factor decisivo a nosa poboación de seiscentos millóns. Máis xente
significa maior riqueza de ideas, máis entusiasmo e máis enerxía. As masas populares nunca estiveron
como agora, tan animadas e tan cheas de audacia e combatividade. 

Presentación dunha cooperativa
(15 de abril de 1958)

Entre outras características da poboación de seiscentos millóns da China, destaca a súa pobreza e nudez.
Esta semella mala cousa, mais en realidade é boa. A pobreza impulsa o devezo de cambio, de acción, de
revolución. Nunha folla de papel en branco, núa, poden escribirse as palabras máis novas e fermosas e
pintar os cadros máis orixinais e fermosos. 

Ibíd.
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Despois de conquistada a vitoria da revolución chinesa en todo o país e resolto o problema agrario, exis-
tirán aínda dúas contradicións fundamentais en China. A primeira, de orde interna, é a contradición entre
a clase obreira e a burguesía; a segunda, de orde externa, a contradición entre China e os países impe-
rialistas. En consecuencia, logo da vitoria da revolución democrática popular, o Poder estatal da repú-
blica popular dirixida pola clase obreira non debe debilitarse, senón fortalecerse. 

Informe ante a II Sesión Plenaria do Comité Central elixido no VII Congreso Nacional do Partido Comunista da China
(5 de marzo de 1949)

Obras Escollidas, t. IV.

Non queren vostedes abolir o Poder estatal? Si, queremos, mais non agora; non podemos facelo aínda.
Por que? Porque aínda existe o imperialismo, porque aínda existe a reacción interior, porque aínda hai
clases no país. A nosa tarefa actual é fortalecer o aparato do Estado do pobo - principalmente o exército
popular, a policía popular e os tribunais populares - a fin de consolidar a defensa nacional e protexer os
intereses do pobo.

Sobre a ditadura democrática popular
(30 de xuño de 1949)

Obras Escollidas, t. IV.

Citas do presidente Mao Tse Tung



O noso Estado é unha ditadura democrática popular dirixida pola clase obreira e baseada na alianza
obreiro-campesiña. Para que esta ditadura? A súa primeira función é reprimir, dentro do país, as clases
e elementos reaccionarios, os explotadores que opoñen resistencia á revolución socialista e os que sa-
botan a nosa construción socialista; é dicir, resolver as contradicións internas entre nós e o inimigo. Por
exemplo, entra no radio de acción da nosa ditadura arrestar e condenar certo número de elementos con-
trarrevolucionarios, e privar por un tempo determinado de dereitos electorais e liberdade de expresión os
terratenentes e capitalistas burocráticos. Para manter a orde pública e defender os intereses das masas
populares cómpre tamén exercer a ditadura sobre os ladróns, bandas de malfeitores e outros elementos
perniciosos que alteran seriamente a orde pública. A segunda función desta ditadura é defender o noso
país da subversión e posíbel agresión dos inimigos exteriores. Neste caso, a ditadura toma sobre si a ta-
refa de resolver a contradición externa entre nós e o inimigo. O obxectivo da ditadura é protexer todo o pobo
para que poida dedicarse ao traballo pacífico e transformar a China nun país socialista cunha industria,
unha agricultura, unha ciencia e unha cultura modernas. 

Sobre o tratamento correcto das contradicións no seu do pobo
(27 de febreiro de 1957)
[Obras Escollidas, t. V].

A ditadura democrática popular precisa a dirección da clase obreira porque a clase obreira é a máis pers-
picaz, a máis desinteresada e a máis consecuentemente revolucionaria. Toda a historia da revolución proba
que sen a dirección da clase obreira a revolución fracasa, e que coa súa dirección, a revolución trunfa. 

Sobre a ditadura democrática popular
(30 de xuño de 1949)

Obras Escollidas, t. IV.
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A ditadura democrática popular baséase na alianza da clase obreira, o campesiñado e a pequena bur-
guesía urbana, e principalmente, na alianza dos obreiros e os campesiños porque estas dúas clases cons-
titúen do 80 ao 90 por cento da poboación da China. O derrocamento do imperialismo e dos reaccionarios
kuomintanistas débese principalmente á forza destas dúas clases. A transición da nova democracia ao so-
cialismo depende principalmente da alianza destas dúas clases. 

Ibíd.

A loita de clases, a loita pola produción e a experimentación científica son os tres grandes movementos
revolucionarios para construír un poderoso país socialista. Constitúen unha garantía real de que os co-
munistas se verán libres do burocratismo e inmunes ao revisionismo e o dogmatismo, e permanecerán
sempre invencíbeis; unha garantía segura de que o proletariado, en unión coas amplas masas traballa-
doras, poderá levar adiante a ditadura democrática. Se non se despregasen estes movementos e se lles
permitise saír a escena aos terratenentes, campesiños ricos, contrarrevolucionarios, elementos nocivos,
monstros e demos, mentres os nosos cadros pechasen os ollos e moitos, no canto de distinguir entre os
inimigos e nós, chegasen até colaborar con eles e fosen corrompidos, divididos e desmoralizados por eles
e, en consecuencia, fosen arrastrados ao campo inimigos ou os inimigos acadasen infiltrarse nas nosas
filas, e se moitos dos nosos obreiros, campesiños e intelectuais caesen vítimas das tácticas brandas ou
duras do inimigo, entón non faría falla moito tempo, tal vez uns cantos anos, ou unha década, ou varias
décadas ao sumo, para que se producise de xeito fatal unha restauración contrarrevolucionaria a escala
nacional, para que o partido marxista-leninista se transformase nun partido revisionista ou nun partido
fascista, e toda China cambiase de cor. 

Nota aos Sete bos documentos da provincia de Chechiang sobre a participación dos cadros no traballo manual
(9 de maio de 1963)

citada no artigo “Sobre o falso comunismo de Jruschov e as súas leccións históricas para o mundo.”

Citas do presidente Mao Tse Tung



A ditadura democrática popular emprega dous métodos. Cos inimigos, emprega a ditadura, é dicir, non lles
permite, polo período que for necesario, tomar parte nas actividades políticas, e obrígaos a obedecer as
leis do Goberno Popular, a traballar e a transformarse mediante o traballo en xente nova. Co pobo, pola
contra, emprega a democracia e non a coacción, é dicir, permítelle participar nas actividades políticas e
non o obriga a facer isto ou aquilo, senón que o educa e persuade por medios democráticos. 

Discurso de clausura na II Sesión do Primeiro Comité Nacional 
da Conferencia Consultiva Política do Pobo Chinés

(23 de xuño de 1950)

Baixo a dirección do Partido Comunista, o pobo chinés está despregando un vigoroso movemento de rec-
tificación a fin de lograr que o socialismo no noso país se desenvolva con rapidez e sobre unha base aínda
máis sólida. Trátase dun gran debate despregado na cidade e o campo, sobre cuestións como o camiño
socialista fronte ao capitalista, o sistema fundamental do Estado e os seus importantes principios políti-
cos, o estilo de traballo dos cadros do Partido e do Goberno e o benestar do pobo, un debate a escala na-
cional que se desenvolve en forma dirixida, con liberdade, presentando feitos e argumentos, un debate con
miras a resolver con corrección as contradicións reais no seu do pobo que esixen solución inmediata. Este
é un movemento socialista pola autoeducación e a autotransformación do pobo.

Discurso na reunión do Soviet Supremo da URSS en conmemoración do 40 aniversario da Gran Revolución Socialista de
Outubro

(6 de novembro de 1957)
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O grandioso labor de construción formúlanos tarefas extraordinariamente arduas. Malia que o noso Par-
tido ten máis de dez millóns de militantes, eles non constitúen senón unha exigua minoría da poboación
total do país. Nos nosos organismos estatais e outras institucións públicas, unha gran parte do traballo
temos que confialo a traballadores que non militan no Partido. Se non sabemos apoiarnos nas masas po-
pulares, se non sabemos colaborar cos traballadores que non militan no Partido, non poderemos cum-
prir ben o nosos traballo. Ao tempo que seguimos a fortalecer a unidade de todo o Partido, debemos
continuar a reforzar a unidade de todas as nacionalidades, clases democráticas, partidos democráticos
e organizacións populares, fortalecendo e ampliando a nosa Fronte Única Democrática Popular. En cal-
quera sector do noso traballo, debemos eliminar a conciencia calquera manifestación negativa que pre-
xudique a unidade entre o Partido e o pobo. 

Discurso de apertura no VIII Congreso Nacional do Partido Comunista da China
(15 de setembro de 1956)

Obras Escollidas, t. V.

Citas do presidente Mao Tse Tung



IV. O tratamento correcto das contradicións no seo do pobo

Existen antes nós dous tipos de contradicións sociais: contradicións entre nós e inimigo e contradicións
no seo do pobo. Estes dous tipos de contradicións son de natureza completamente distinta. 

Sobre o tratamento correcto das contradicións no seo do pobo
(27 de febreiro de 1957)

Obras Escollidas, t.V.

Para comprender acertadamente os dous diferentes tipos de contradicións cómpre, ante todo, precisar
que se entende por pobo e que por inimigo.(...) Na etapa actual, período de edificación do socialismo, in-
tegran o pobo todas as clases, capas e grupos sociais que aproban e apoian a causa da construción so-
cialista e participan nela; son inimigos do pobo todas as forzas e grupos sociais que opoñen resistencia á
revolución socialista e que se amosan hostís á construción socialista ou que a sabotan. 

Ibíd.
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Nas condicións actuais da China, as contradicións no seo do pobo comprenden as contradicións dentro da
clase obreira, dentro do campesiñado e dentro da intelectualidade; as contradicións entre a clase obreiro
e o campesiñado, entre os obreiros e campesiños, por unha banda, e os intelectuais pola outra; as con-
tradicións entre a clase obreira e os demais traballadores por unha banda, e a burguesía nacional pola
outra; as contradicións dentro da burguesía nacional, etc. O noso Goberno Popular é un goberno que re-
presenta realmente os intereses do pobo, un goberno que serve ao pobo. Porén, entre el e as masas po-
pulares tamén existen certas contradicións. Estas inclúen as contradicións entre os intereses estatais, os
intereses colectivos e os intereses individuais, entre a democracia e o centralismo, entre dirixentes e di-
rixidos, e entre o estilo burocrático de traballo de certos traballadores gobernamentais e as masas. Todas
estas tamén son contradicións no seo do pobo. En termos xerais, as contradicións no seo do pobo exis-
ten sobre a base da identidade fundamental dos intereses deste. 

Ibíd.

As contradicións entre nós e o inimigo son antagónicas. No seo do pobo, as contradicións entre as masas
traballadores non son antagónicas, mentres que as contradicións entre a clase explotada e a explotadora,
ademais do seu aspecto antagónico, teñen o seu aspecto non antagónico. 

Ibíd.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Como xulgar, no marco da vida política do noso pobo, se son correctas ou erradas as nosas palabras e
actos? Consideramos que, conforme aos principios da nosa Constitución, a vontade da esmagadora maio-
ría do noso pobo e as posicións políticas comúns proclamadas en varias ocasións polos partidos e gru-
pos políticos do noso país, pódense formular, en termos xerais, os seguintes criterios:
1. As palabras e actos deben contribuír a unir e non a dividir os pobos das nosas distintas nacionalidades;
2. Deben favorecer e non prexudicar a transformación e a construción socialistas;
3. Deben contribuír a consolidar e non a minar ou debilitar la ditadura democrática popular;
4. Deben contribuír a afianzar e non a socavar ou debilitar o centralismo democrático;
5. Deben contribuír a fortalecer e non a destacar ou debilitar a dirección do Partido Comunista;
6. Deben favorecer e non prexudicar a unidade socialista internacional e a unidade dos pobos de todo o
mundo amantes da paz.

7. Destes seis criterios, os máis importantes son o camiño socialista e a dirección do Partido.
Ibíd.
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A eliminación dos contrarrevolucionarios é unha loita, unha contradición entre nós e o inimigo. Dentro do
pobo hai xentes que consideran esta cuestión desde un punto de vista algo distinto. Dous tipos de persoas
teñen criterios diferentes do noso. As que, cunha mentalidade dereitista, no canto de estabelecer unha dis-
tinción entre nós e o inimigo toman o inimigo por xente nosa, consideran amigos os que as grandes masas
miran como inimigos. As que, cunha mentalidade esquerdista, esaxeran o alcance das contradicións entre
nós e o inimigo até o punto de tomar como tales certas contradicións no seo do pobo e considerar con-
trarrevolucionarias persoas que en realidade non o son. Ambas concepcións son erradas. Con ningunha
delas se pode tratar correctamente o problema da eliminación dos contrarrevolucionarios, nin apreciar
no seu xusto valor o noso labor a este respecto.

Ibíd.

As contradicións cualitativamente diferentes só poden resolverse por métodos cualitativamente diferen-
tes. Por exemplo: a contradición entre o proletariado e a burguesía resólvese por medio da revolución so-
cialista; a contradición entre as masas populares e o sistema feudal, por medio da revolución democrática;
a contradición entre as colonias e o imperialismo, por medio da guerra revolucionaria nacional; a con-
tradición entre a clase obreira e o campesiñado na sociedade socialista, por medio da colectivización e a
mecanización da agricultura; as contradicións no seo do Partido Comunista, por medio da crítica e a au-
tocrítica; a contradición entre a sociedade e a natureza, por medio do desenvolvemento das forzas pro-
dutivas. (...) Resolver contradicións diferentes por métodos diferentes é un principio que os
marxista-leninistas deben observar con rigor. 

Sobre a contradición
(agosto de 1937)

Obras Escollidas, t. I.

Citas do presidente Mao Tse Tung



As contradicións entre nós e o inimigo e as existentes no seo do pobo, por ser de diferente natureza, deben
de se resolver por diferentes métodos. En poucas palabras, en canto ás primeiras, a cuestión é estabele-
cer unha distinción clara entre nós e o inimigo, e en canto ás segundas, estabelecer unha distinción pre-
cisa entre o correcto e o errado. Por suposto que distinguir entre nós e o inimigo é tamén cuestión de
distinguir entre o correcto e o errado. Por exemplo, a cuestión de precisar quen ten razón: nós ou os re-
accionarios interiores e exteriores, o imperialismo, o feudalismo e o capitalismo burocrático, refírese así
mesmo a distinguir entre o correcto e o errado, pero diferénciase, pola súa natureza, das cuestións rela-
tivas ao correcto e o errado no seo do pobo. 

Sobre o tratamento correcto das contradicións no seo do pobo 
(27 de febreiro de 1957)
Obras Escollidas, t. V.

Os problemas de carácter ideolóxico e os problemas de controversia no seo do pobo poden resolverse só
polo método democrático, por medio da discusión, a crítica, a persuasión e educación, e non por méto-
dos coactivos ou represivos. 

Ibíd. 
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A fin de poder dedicarse de xeito frutífero á produción e estudo e vivir nun ambiente de orde, o pobo esixe
que o seu Goberno e os dirixente da produción e das organizacións culturais e educativas diten apropia-
das disposicións administrativas con carácter obrigatorio. É de sentido común que sen elas resulta im-
posíbel manter a orde pública. As ordes administrativas e o método de persuasión e educación
compleméntanse de xeito mutuo na solución das contradicións no seo do pobo. As disposicións adminis-
trativas ditadas co fin de manter a orde pública deben acompañarse da persuasión e educación xa que,
en moitos casos, aquelas non dan resultado por si soas. 

Ibíd.

A burguesía e a pequena burguesía exteriorizarán indefectibelmente a súa ideoloxía. Expresaranse, obs-
tinadamente e por todos os medios posíbeis, nas cuestións políticas e ideolóxicas. Non se pode agardar
que non procedan así. Non debemos impedir mediante coacción que se manifesten; pola contra, debemos
permitirlles que o fagan e, ao tempo, debater con eles e sometelos a unha crítica adecuada. Está fóra de
dúbida que debemos criticar as ideas erradas de toda índole. Por suposto que é inadmisíbel absterse de
criticar as ideas equivocadas, contemplar con indiferenza como se difunden por todas partes e permitir-
lles monopolizar o mercado. Todo erro debe criticarse e toda herba velenosa, arrincada. Porén, a crítica
non ha de ser dogmática, non hai que empregar o método metafísico, senón esforzarse por aplicar o mé-
todo dialéctico. O que cómpre é análise científico e argumentos plenamente convincentes. 

Ibíd.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Cómpre criticar os defectos do pobo, (...) mais ao facelo, debemos adoptar verdadeiramente a posición do
pobo e falar cheos das ardentes arelas de protexelo e educalo. Tratar os camaradas como inimigos é pa-
sarse á posición do inimigo. 

Intervencións no Foro de Yenán sobre Literatura e Arte
(maio de 1942)

Obras Escollidas, t. III.

A contradición e a loita son universais e absolutas, mais os métodos para resolver as contradicións, isto
é, as formas de loita, varían segundo o carácter das contradicións. Algunhas contradicións teñen un ca-
rácter antagónico aberto, mentres outras non. De acordo co desenvolvemento concreto das cousas, al-
gunhas contradicións, en orixe non antagónicas, desenvólvense e transforman e antagónicas, mentres
outras, en orixe antagónicas, desenvólvense e transforman en non antagónicas. 

Sobre a contradición
(agosto de 1937)

Obras Escollidas, t. I.

En circunstancias regulares, as contradicións no seo do pobo non son antagónicas. Porén, poden chegar
a selo se non as tratamos como é debido ou se afrouxamos a nosa vixilancia e adormecemos politica-
mente. Nun país socialista, semellante caso non pasa de ser, polo común, un fenómeno parcial e transi-
torio. Isto explícase porque xa se aboliu o sistema de explotación do home polo home e os intereses do
pobo son, no fundamental, idéntico. 

Sobre o tratamento correcto das contradicións no seo do pobo
(27 de febreiro de 1957)
Obras Escollidas, t. V.
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No nos país, a contradición entre a clase obreira e a burguesía nacional pertence á categoría das contra-
dicións no seo do pobo. A loita de clases entre a clase obreira e a burguesía nacional é, polo xeral, unha
loita de clases dentro das filas do pobo, porque a burguesía nacional da China ten un dobre carácter. No
período da revolución democrático-burguesa, o seu carácter era, por unha banda, revolucionario, e pola
outra, conciliador. No período da revolución socialista, un dos aspectos do seu carácter é a explotación da
clase obreira para obter ganancias, e o outro, o seu apoio á Constitución e a súa disposición a aceptar a
transformación socialista. A burguesía nacional diferénciase dos imperialistas, a clase terratenente e a
burguesía burocrática. A contradición entre a clase obreira e a burguesía nacional como contradición
entre explotados e explotadores é antagónica por natureza. Porén, nas condicións concretas da China,
esta contradición antagónica entre as dúas clases, se a tratamos de xeito apropiado, pode transformarse
en non antagónica e resolverse por medios pacíficos. Mais converterase en contradición entre nós e o in-
imigo se non a tratamos como é debido, se non aplicamos a política de unirnos coa burguesía nacional,
criticala e educala, ou se a burguesía nacional non acepta esta política nosa. 

Ibíd.

A rebelión contrarrevolucionaria en Hungría en 1956 é un caso en que os reaccionarios dentro dun país
socialista, en confabulación cos imperialistas e explotando as contradicións no seo do pobo, fomentaron
disensións e provocaron desordes no intento de acadar os seus designios conspiradores. Merece a aten-
ción de todos esta lección dos acontecementos de Hungría. 

Ibíd.

Citas do presidente Mao Tse Tung



V. Guerra e paz

A guerra, que existiu desde a aparición da propiedade privada e as clases, é a forma máis alta de loita para
resolver as contradicións entre clases, nacións, Estados ou grupos políticos, cando estas contradicións
chegaron a unha determinada etapa do seu desenvolvemento. 

Problemas estratéxicos da guerra revolucionaria da China
(decembro de 1936)
Obras Escollidas, t.I.

A guerra é a continuación da política. Neste sentido, a guerra é política, e é en si mesma unha acción po-
lítica. Xamais houbo, desde os tempos antigos, guerra ningunha que non tivese un carácter político. (...)
Mais a guerra ten as súas características peculiares e, neste sentido, non é igual á política en xeral. A gue-
rra é a continuación da política por outros medios. Cando a política chega a certa etapa do seu desenvol-
vemento, máis alá da que non pode proseguir polos medios habituais, estala a guerra para varrer o
obstáculo do camiño. (...) Cando se elimine o obstáculo e se consiga o noso obxectivo político, rematará a
guerra. Mentres non se elimine por completo o obstáculo, a guerra terá que continuar até que se acade
o obxectivo na súa totalidade. (...) Pódese dicir daquela que a política é guerra sen derramamento de san-
gue, en tanto que a guerra é política con derramamento de sangue. 

Sobre a guerra prolongada
(maio de 1938)

Obras Escollidas, t. II.
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A historia demostra que as guerras se dividen en dúas clases: as xustas e as inxustas.Todas as guerras
progresistas son xustas, e todas as que impiden o progreso son inxustas. Os comunistas opómonos a
todas as guerras inxustas, que impiden o progreso, pero non estramos en contra das guerras xustas, pro-
gresistas. Os comunistas, lonxe de opornos a estas últimas, participamos activamente nelas. En canto ás
guerras inxustas, a I Guerra Mundial é un caso en que ambos bandos pelexaron por intereses imperia-
listas, polo tanto, os comunistas do mundo enteiro opuxéronse resoltamente a ela. A forma de combater
unha guerra deste tipo é facer cando se poida por previla antes de que estoure e, se chega a estourar, opor
a guerra á guerra, opor a guerra xusta á guerra inxusta sempre que sexa posíbel. 

Ibíd.

Na sociedade de clases, as revolucións e as guerras revolucionarias son inevitábeis; sen elas, é imposí-
bel realizar saltos no desenvolvemento social e derrocar as clases dominantes reaccionarias para que o
pobo conquiste o Poder. 

Sobre a contradición
(agosto de 1937)

Obras Escollidas, t. I.

Citas do presidente Mao Tse Tung



A guerra revolucionaria é unha antitoxina que non só destruirá o veleno do inimigo, senón que tamén nos
depurará de toda inmundicia.Toda guerra xusta, revolucionaria, está dotada dunha forza inmensa, capaz
de transformar moitas cousas ou abrir o camiño cara a súa transformación. A guerra chino-xaponesa
transformará a China e o Xapón. Sempre que a China persista na Guerra de Resistencia e na fronte única,
o vello Xapón converterase nun novo Xapón, e a vella China nunha nova China, e tanto na China como no
Xapón homes e cousas transformaranse no curso desta guerra e despois dela. 

Sobre a guerra prolongada
(maio de 1938)

Obras Escollidas, t. II.

Todos os comunistas teñen que comprender esta verdade: o Poder nace do fusil. 
Problemas da guerra e da estratexia

(6 de novembro de 1938)
Obras Escollidas, t. II.

A tarefa central e a forma máis alta de toda revolución é a toma do Poder por medio da forza armada, é
dicir, a solución do problema por medio da guerra. Este principio marxista-leninista da revolución ten va-
lidez universal, tanto na China como nos demais países. 

Ibíd.
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Sen a loita armada, na China non habería lugar para o proletariado, nin para o pobo, nin para o Partido
Comunista, e a revolución non poderá trunfar. No medio das guerras revolucionarias o noso Partido des-
envolveuse, consolidouse e bolxevizouse nos dezaoito anos pasados; sen a loita armada, o Partido Co-
munista non chegaría a ser o que é hoxe. Ningún camarada do Partido debe esquecer xamais esta
experiencia que pagamos con sangue. 

Presentación de ‘O Comunista’
(4 de outubro de 1939)
Obras Escollidas, t. II.

Segundo a teoría marxista do Estado, o exército é o principal compoñente do Poder estatal. Quenquera que
desexe tomar o Poder estatal e retelo ten que contar cun poderoso exército. Algunha xente ridiculízanos
e cualifícanos de partidarios da teoría da omnipotencia da guerra revolucionaria; iso non é malo, é bo, mar-
xista. Cos seus fusís, os comunistas rusos crearon o socialismo. Nós crearemos unha república demo-
crática. A experiencia da loita de clases na era do imperialismo demóstranos que só mediante a forza do
fusil a clase obreira e as demais masas traballadoras poden derrotar a burguesía e a clase terratenente
armadas; neste sentido cabe afirmar que só co fusil se pode transformar o mundo enteiro. 

Problemas da guerra e da estratexia
(6 de novembro de 1938)

Obras Escollidas, t. II.

Somos partidarios da abolición da guerra; non desexamos a guerra. Mais a guerra só se pode abolir me-
diante a guerra. Para acabar cos fusís débese empuñar o fusil. 

Ibíd.

Citas do presidente Mao Tse Tung



A guerra, ese monstro de matanza entre os homes, será liquidada ao final, nun futuro non afastado, polo
progreso da sociedade humana. Mais só hai un media para eliminala: opor a guerra á guerra, opor a gue-
rra revolucionaria á guerra contrarrevolucionaria, opor a guerra revolucionaria nacional á guerra con-
trarrevolucionaria nacional e opor a guerra revolucionaria de clase á guerra contrarrevolucionaria de
clase. (...) Cando a sociedade humana chegue a unha etapa en que se eliminen as clases e os Estados xa
non haberá guerras, contrarrevolucionarias ou revolucionarias, inxustas ou xustas. Esa será a era da paz
eterna para a humanidade. Ao estudar as leis da guerra revolucionaria partimos da aspiración de elimi-
nar todas as guerras. Esta é a liña divisoria entre nós, os comunistas, e todas as clases explotadoras. 

Problemas estratéxicos da guerra revolucionaria da China
(decembro de 1936)

Obras Escollidas, t. I.

O noso país e os demais países socialistas necesitan a paz; tamén a necesitan os pobos de todos os paí-
ses do mundo. Os únicos que ansían a guerra e non queren a paz son os grupos do capital monopolista
do puñado de países imperialistas, que se enriquecen coa agresión. 

Discurso de apertura no VIII Congreso Nacional do Partido Comunista da China
(15 de setembro de 1956)

Obras Escollidas, t. V. 
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Para acadar unha paz duradeira en todo o mundo debemos continuar desenvolvendo a nosa amizade e co-
laboración con todos os países irmáns do campo socialista e reforzar a nosa unidade con todos os países
amantes da paz. Temos que esforzarnos por estabelecer relacións diplomáticas normais sobre a base do
respecto recíproco á integridade territorial e á soberanía da igualdade de dereitos e do proveito mutuo con
todos os países que desexen vivir en paz con nós. Temos que prestar apoio activo ao movemento de libe-
ración e independencia nacionais nos países de Asia, África e América Latina, así como ao movemento pola
paz e ás loitas xustas de todos os países do mundo. 

Ibíd.

En canto aos países imperialistas, debemos unirnos tamén cos seus pobos e esforzarnos por coexistir de
xeito pacífico con estes países, comerciar con eles e conxurar toda guerra posíbel. Porén, de ningún modo
debemos abrigar ideas ilusorias respecto a eles.

Sobre el tratamento correcto das contradicións no seo do pobo
(27 de febreiro de 1957)
Obras Escollidas, t. V.

Desexamos a paz. Porén, se o imperialismo teima en desencadear unha guerra, non teremos outra al-
ternativa que tomar a decisión de combater até o final e reemprender despois a nosa construción. Se se
teme a guerra todos os días, que facer cando esta se produza ao final? En primeiro lugar, dixen que o
vento do Leste prevalece sobre o vento do Oeste e que a guerra non estourará, e agora engado esta ex-
plicación sobre a situación que xurdirá no caso de estourar a guerra. Deste modo, tomáronse en conta
ambas posibilidades. 

Intervención na Conferencia de Representantes dos Partidos Comunistas e Obreiros de Moscova
(18 de novembro de 1957)

Citas do presidente Mao Tse Tung



En todos os países discútese agora se estourará ou non unha terceira guerra mundial. Fronte a esta cues-
tión, tamén debemos estar preparados de xeito espiritual e examinala de modo analítico. Estamos resol-
tamente pola paz e contra a guerra. Porén, se os imperialistas insisten en desencadear unha guerra, non
debemos sentir temos. A nosa actitude ante este asunto é a mesma que ante calquera outro desorde: en
primeiro lugar, estamos en contra, en segundo, non o tememos. Despois da I Guerra Mundial apareceu a
Unión Soviética con douscentos millóns de habitantes, despois da II Guerra Mundial xurdiu o campo so-
cialista, que abrangue novecentos millóns de seres. Pode afirmarse que se, malia todo, os imperialistas
desencadean unha terceira guerra mundial, outros centenares de millóns pasarán inevitabelmente ao
lado do socialismo, e aos imperialistas non lles quedará xa moito espazo no mundo, mesmo é probábel
que se derrube por completo todo o sistema imperialista. 

Sobre o tratamento correcto das contradicións no seo do pobo
(27 de febreiro de 1957)
Obras Escollidas, t. V.

Provocar disturbios, fracasar, volver provocar disturbios, fracasar de novo, e así até a ruína: esta é a ló-
xica dos imperialistas e de todos os reaccionarios do mundo fronte á causa do pobo, e nunca marcharán
en contra desta lóxica. Esta é unha lei marxista. Cando dicimos que o imperialismo é feroz, queremos
dicir que a súa natureza nunca cambiará, que os imperialistas nunca deixarán de lado as súas coitelas de
carniceiro nin se converterán xamais en Budas, e así até a súa ruína. Loitar, fracasar, volver loitar, fraca-
sar de novo, outra vez a loitar, e así até a vitoria: esta é a lóxica do pobo, e el tampouco marchará xamais
na súa contra. Esta é outra lei marxista. A revolución do pobo ruso seguiu esta lei, e seguiuna tamén a re-
volución do pobo chinés. 

Desbotar as ilusións, prepararse para a loita
(14 de agosto de 1949)
Obras Escollidas, t. IV.
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A vitoria non debe de ningún modo facernos relaxar a vixilancia ante as frenéticas maquinacións dos im-
perialistas e os seus lacaios, que tratan de tomar vinganza. Quenquera que relaxe a vixilancia quedará des-
armado politicamente e verase reducido a unha posición pasiva. 

Discurso pronunciado na Reunión Preparatoria da Nova Conferencia Consultiva Política
(15 de xuño de 1949)

Obras Escollidas, t. IV.

Os imperialistas e os seus lacaios, os reaccionarios chineses, non resignarán a súa derrota nesta nosa
terra. Seguirán confabulándose para combater o pobo chinés por todos os medios posíbeis. Por exemplo,
enviarán subrepticiamente os seus axentes ao noso país para sementar discordias e provocar disturbios.
Iso é indubidábel, xamais esquecerán facelo. Outro exemplo: os imperialistas instigarán os reaccionarios
chineses, e mesmo lles brindarán o concurso das súas propias forzas para bloquear os portos da China.
Isto farano sempre que lles sexa posíbel. Ademais, se aínda ansían aventuras, enviarán parte das súas tro-
pas a invadir ou fustrigar as nosas forzas fronteirizas, cousa que tampouco é imposíbel. Todo isto debe-
mos telo plenamente en conta. O mundo progresa e o futuro é brillante; ninguén pode cambiar esta
tendencia xeral da historia. Debemos realizar entre o pobo unha propaganda constante sobre os progre-
sos do mundo e o seu futuro luminoso para que adquira confianza na vitoria. 

Sobre as negociacións de Chungching
(17 de outubro de 1945)
Obras Escollidas, t. IV.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Os mandos e combatentes do Exército Popular de Liberación non deben relaxar de ningún modo nin no
máis mínimo a súa vontade de combate; toda idea que tenda a relaxar a vontade de combate ou a subes-
timar o inimigo é errada. 

Informe ante a II Sesión Plenaria do Comité Central elixido no VII Congreso Nacional do Partido Comunista da China
(5 de marzo de 1949)

Obras Escollidas, t. IV.
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VI. O imperialismo e todos os reaccionarios son tigres de papel 

Todos os reaccionarios son tigres de papel. Semellan terríbeis, pero en realidade non son tan poderosos.
Visto en perspectiva, non son os reaccionarios senón o pobo quen é realmente poderoso. 

Conversación coa correspondente norteamericana Anna Louise Strong
(agosto de 1946)

Obras Escollidas, t. IV.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Así como no mundo non hai nada sen dobre natureza (esta é a lei da unidade dos contrarios), tamén o im-
perialismo e todos os reaccionarios teñen un dobre carácter: son ao tempo tigres auténticos e tigres de
papel. Na historia, antes de conquistar o Poder e durante algún tempo despois de conquistalo, a clase dos
escravistas, a clase terratenente feudal e a burguesía eran vigorosas, revolucionarias e progresistas, eran
tigres auténticos. Mais co tempo, como os seus contrarios - a clase dos escravos, o campesiñado e o pro-
letariado- crecían e fortalecíanse gradualmente, loitaba contra elas e volvíanse máis e máis formidábeis,
estas clases gobernantes tornaron pouco a pouco no seu reverso, transformáronse en reaccionarias e
retrógradas, en tigres de papel, e ao final foron derrocadas ou serán derrocadas polo pobo. As clases re-
accionarias, retrógradas e decadentes conservaban este dobre carácter mesmo na loita a morte que o
pobo sostiña contra elas. Por unha banda, eran tigres auténticos, devoraban a xente, devorábana por mi-
llóns e ducias de millóns. A causa da loita popular atravesaba un período de dificultades e penalidades e
un camiño cheo de revoltas. Na China, para destruír a dominación do imperialismo, o feudalismo e o ca-
pitalismo burocrático o pobo chinés necesitou máis de cen anos e perdeu ducias de millóns de vidas antes
de acadar a vitoria en 1949. Miren! Non eran tigres vivos, tigres de ferro, tigres auténticos? Porén, ao final
transformáronse en tigres de papel, tigres mortos, tigres de requeixo de soia. Estes son feitos históricos.
Non viron ou ouviron contar a xente estes feitos? En verdade houbo milleiros e ducias de milleiros deles!
Milleiros e ducias de milleiros! Polo tanto, o imperialismo e todos os reaccionarios, mirados na súa esen-
cia, en perspectiva, desde o punto de vista estratéxico, deben considerarse como o que son: tigres de
papel. Nisto baséase o noso concepto estratéxico. Por outra banda, tamén son tigres vivos, tigres de ferro,
tigres auténticos, que devoran xente. Nisto baséase o noso concepto táctico. 

Intervención na reunión do buró Político del Comité Central do Partido Comunista da China, realizada en Wuchang
(1 de decembro de 1958)

Véxase a nota explicativa á Conversación coa correspondente norteamericana Anna Louise Strong
Obras Escollidas, t. IV.
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Dixen que todos os reaccionarios tidos por fortes non son máis que tigres de papel. A razón é que viven
divorciados do pobo. Miren! Non era Hitler un tigre de papel? Non foi acaso derrubado? Tamén dixen que
o tsar de Rusia, o emperador da China e o imperialismo xaponés foron todos tigres de papel. Como vos-
tedes saben, todos eles foron derrubados. O imperialismo norteamericano aínda non foi derrubado aínda
e ten a bomba atómica. Estou seguro de que así mesmo será derrubado. Tamén é un tigre de papel. 

Intervención na Conferencia de Representantes dos Partidos Comunistas e Obreiros de Moscova
(18 de novembro de 1957)

Erguer un pedra para deixala caer sobre os propios pés é un dito co que os chineses describimos o com-
portamento de certos estúpidos. Os reaccionarios de todos os países pertencen a esta especie de estúpi-
dos. A fin de contas, as súas persecucións contra o pobo revolucionario non serven máis que para ampliar
e intensificar aínda máis as revolucións populares. Acaso as persecucións do tsar de Rusia e Chian Kai-
shek contra os pobos revolucionarios non cumpriron precisamente esta función propulsora nas grandes
revolucións rusa e chinesa?

Discurso na reunión do Soviet Supremo da URSS en conmemoración do 40º aniversario da Gran Revolución Socialista de
Outubro

(6 de novembro de 1957)

Citas do presidente Mao Tse Tung



O imperialismo norteamericano invadiu Taiwán, territorio do noso país, e ocúpao desde hai xa nove anos.
Recentemente, enviou as súas forzas armadas a invadir e ocupar o Líbano. Os EE.UU. estabeleceron ao
longo do mundo centenares de bases militares nun gran número de países. O territorio chinés de Taiwán,
o Líbano e todas as bases militares dos EE.UU. en territorios estranxeiros son como sogas botadas ao pes-
cozo do imperialismo norteamericano. Son os mesmos norteamericanos, e ninguén máis, quen fabrica-
ron esas sogas, botáronas ao pescozo e déronlle os extremos ao pobo chinés, aos pobos árabes e aos
demais pobos do mundo que aman a paz e opóñense á agresión. Mentres máis tempo permanezan neses
lugares os agresores norteamericanos, máis irán apertándose as sogas arredor do seu pescozo. 

Discurso na Conferencia Suprema de Estado
(8 de setembro de 1958)

O imperialismo non vivirá moito porque perpetra toda clase de infamias. Sostén con obstinación os reac-
cionarios dos distintos países, hostís aos pobos. Ocupa pola forza moitas colonias, semicolonias e bases
militares. Ameaza la paz coa guerra atómica. Deste xeito, forzada polo imperialismo, máis do 90% da po-
boación mundial estase a alzar ou alzarase en masa á loita contra el. Mais o imperialismo aínda está vivo,
aínda fai e desfai en Asia, África e América Latina. No mundo occidental os imperialistas seguen a opri-
mir as masas populares dos seus propios países. Esta situación ha de cambiar. É tarefa dos pobos do
mundo enteiro pór fin á agresión e opresión que realiza o imperialismo, principalmente o imperialismo
norteamericano. 

Entrevista cun correspondente da Axencia de Noticias Sinjua
(29 de setembro de 1958)
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Coa súa despótica actuación en todas partes, o imperialismo norteamericano converteuse no inimigo dos
pobos do mundo e illouse cada vez máis. Ninguén que se negue a ser escravo deixarase atemorizar polas
bombas atómicas e de hidróxeno en mans dos imperialistas norteamericanos. A marusía de indignación
dos pobos do mundo enteiro contra os agresores norteamericanos é irresistíbel. A loita dos pobos do
mundo contra o imperialismo norteamericano e os seus lacaios logrará indefectibelmente vitorias aínda
maiores. 

Declaracións de apoio ao pobo panameño na súa xusta loita patriótica contra o imperialismo norteamericano
(12 de xaneiro de 1964)

Se os grupos do capital monopolista dos EE.UU. se obstinan en levar adiante a súa política de agresión e
guerra, inevitabelmente chegará o día en que sexan aforcados os pobos do mundo. Igual sorte correrán
os cómplices dos EE.UU. 

Discurso na Conferencia Suprema de Estado
(8 de setembro de 1958)

Citas do presidente Mao Tse Tung



No curso dun longo período chegamos a formarmos este concepto para a loita contra o inimigo: estrate-
xicamente, debemos desdeñar todos os nosos inimigos, mais tacticamente debemos tomalos moi en
serio. É dicir, ao considerar o todo, debemos desprezar o inimigo, pero telo moi en conta en cada unha das
cuestións concretas. Se non desprezamos o inimigo ao considerar o todo, caeremos no erro do oportu-
nismo. Marx e Engels non eran máis que dúas persoas, pero xa no seu tempo declararon que o capita-
lismo sería derrubado en todo o mundo. Porén, ao enfrontar as cuestións concretas e cada un dos inimigos
en particular, se non os tomamos moi en serio, cometeremos o erro de aventurismo. Na guerra, as bata-
llas só poder darse unha por unha e as forzas inimigas, aniquiladas parte por parte. As fábricas só poden
construírse unha a unha. Os campesiños só poden arar a terra parcela por parcela. Incluso ao comer pasa
o mesmo. Desde o punto de vista estratéxico, temos en pouco o comer unha comida: estamos seguros de
poder terminala. Mais no proceso concreto concreto de comer, facémolo bocado por bocado. Non pode-
mos engulir toda unha comida dun golpe. Isto chámase solución por partes. E na literatura militar, chá-
mase destruír as forzas inimigas por separado.

Intervención na Conferencia de Representantes 
dos Partidos Comunistas e Obreiros de Moscova

(18 de novembro de 1957)

Estimo que a situación internacional chegou agora a un novo punto de viraxe. Na actualidade, hai dous ven-
tos no mundo: o vento do Leste e o vento do Oeste. Un dito chinés reza: o vento do Este prevalece sobre o
do Oeste, ou o vento do Oeste prevalece sobre o do Leste. Creo que a situación actual se caracteriza por-
que o vento do Leste prevalece sobre o vento do Oeste. É dicir, as forzas do socialismo xa chegaron a ser
abafantemente superiores ás do imperialismo. 

Ibíd.
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VII. Atreverse a loitar e a conquistar a vitoria 

Pobos de todo o mundo, unídevos e derrotade os agresores norteamericanos e a todos os seus lacaios!
Pobo de todo o mundo, tede coraxe, atrevédevos a loitar, desafiade as dificultades e avanzade en ondadas.
Así o mundo enteiro pertencerá aos pobos. Os monstros de toda especie serán liquidados. 

Declaración en apoio ao pobo do Congo (L) contra a agresión dos EE.UU.
(28 de novembro de 1964)

O partido Comunista da China, logo de facer unha apreciación serena da situación internacional e nacio-
nal á luz da ciencia do marxismo-leninismo, comprendía que todos os ataques dos reaccionarios inter-
nos e externos non só debían, senón que podían desbaratarse. Ao apareceren no ceo nubeiros escuros,
sinalamos que isto non era senón un fenómeno temporal, que a escuridade pasaría pronto e sairía o sol. 

A situación actual e as nosas tarefas
(25 de decembro de 1947)

Obras Escollidas, t. IV.

Na historia da humanidade, toda forza reaccionaria a punto de perecer lánzase invariabelmente a unha úl-
tima e desesperada acometida contra as forzas revolucionarias; a miúdo, algúns revolucionarios déixanse
enganar durante certo tempo por este poderío aparente que cobre as entrañas podrecidas, e non conse-
guen ver o feito esencial de que o inimigo se aproxima ao seu fin, como eles mesmos se achegan á vitoria. 

O punto de viraxe na II Guerra Mundial
(12 de outubro de 1942)
Obras Escollidas, t. III.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Se eles (o Kuomintang) combaten, liquidarémolos de xeito definitivo. Así é como se presentan as cousas:
se nos atacan e os destruímos, sentiranse satisfeitos; se os destruímos un pouco, un pouco satisfeitos;
se os destruímos máis, aínda máis satisfeitos; se os destruímos por completo, completamente satisfei-
tos. Os problemas da China son complexos e os nosos cerebros deben funcionar tamén con certa com-
plexidade. Se nos atacan, combateremos en resposta, combateremos para conquistar a paz. 

Sobre as negociacións de Chungching
(17 de outubro de 1945)
Obras Escollidas, t. IV.

Se nos ataca o inimigo e as condicións son favorábeis para combatelo, o noso Partido actuará certamente
en defensa propia para liquidalo de xeito resolto, definitivo, cabal e total (non lanzarse ao combate de
xeito temerario, senón coa seguridade de vencer). De ningún modo debemos deixarnos intimidar pola
arrogancia dos reaccionarios.

Circular do Comité Central do Partido Comunista da China sobre as negociacións de paz co Kuomintang
(26 de agosto de 1945)
Obras Escollidas, t. IV.

No que atinxe ao noso desexo, non quixeramos combater nin un só día. Mais se as circunstancias nos
obrigan a loitar, podemos facelo até o fin.

Conversación coa correspondente norteamericana Anna Louise Strong
(agosto de 1946)

Obras Escollidas, t. IV.

56

o Libro Vermello



57

Estamos pola paz. Mais, mentres o imperialismo norteamericano non renuncie ás súas arrogantes e irra-
zoábeis esixencias, nin aos seus designios sinistros de estender a agresión, a única decisións posíbel para
o pobo chinés é continuar a loita ao carón do pobo coreano. Non é que sexamos belicosos. Estamos dis-
postos a pór fin á guerra de xeito inmediato e deixar os demais problemas para resolvelos máis tarde. Mais
o imperialismo norteamericano non quere facelo así. Pois ben, que continúe o combate! Estamos prepa-
rados para combater o imperialismo norteamericano canto anos desexe, combatelo até que queira pasar,
até a vitoria completa dos pobos chinés e coreano.

Discurso pronunciado na IV Sesión do Primeiro Comité Nacional da Conferencia Consultiva Política do Pobo Chinés
(7 de febreiro de 1953)

Debemos extirpar das nosas filas calquera idea que sexa expresión de fraqueza e impotencia. É errado
calquera punto de vista que sobreestime a forza do inimigo e subestime a do pobo.

A situación actual e as nosas tarefas
(25 de decembro de 1947)

Obras Escollidas, t. IV.

Os pobos e nacións oprimidos non deben, en modo ningún, confiar a súa liberación á sensatez do impe-
rialismo e os seus lacaios. Só poderán acadar a vitoria a través do fortalecemento da súa unidade e da pre-
servación na súa loita. 

Declaración contra a agresión ao Sur de Vietnam e a matanza do seu pobo pola camarilla EE.UU.-Ngo Dinh Diem
(29 de agosto de 1963)

Citas do presidente Mao Tse Tung



Sexa cal for o momento en que estoure esta guerra civil de amplitude nacional, debemos atoparnos ben
preparados. Se se produce pronto, digamos mañá pola mañá, tamén temos que estar preparados. Ese é
o primeiro punto. Na actual situación internacional e nacional é posíbel que durante algún tempo a gue-
rra civil se manteña limitada e cun carácter local. Ese é o segundo punto. Para o primeiro debemos pre-
pararnos, o segundo é o que existe desde hai tempo. En resumo, debemos estar preparados. Se o estamos,
poderemos afrontar de xeito apropiado toda clase de situacións complicadas.

A situación e a nosa política despois da vitoria na Guerra de Resistencia contra o Xapón
(13 de agosto de 1945)
Obras Escollidas, t. IV.
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VIII. A guerra popular

A guerra revolucionaria é a guerra das masas e só pode realizarse mobilizando as masas e apoiándose
nelas. 

Preocupémonos polo benestar das masas, prestemos atención aos nosos métodos de traballo
(27 de xaneiro de 1934)
Obras Escollidas, t. I.

Cal é a verdadeira muralla de ferro? Son as masas, os millóns e millóns de homes que apoian con toda
sinceridade a revolución. Esta é a verdadeira muralla de ferro, que ningunha forza poderá rachar, poderá
en absoluto rachar. A contrarrevolución non logrará destruírnos, pola contra, nós destruirémola a ela.
Unindo os millóns e millóns de homes do pobo entorno ao goberno revolucionario e desenvolvendo a nosa
guerra revolucionaria poderemos aniquilar toda contrarrevolución e tomar o Poder en toda a China. 

Ibíd.

O manancial de forza máis rico para librar a guerra está nas masas populares. O Xapón atrévese a atro-
pelarnos principalmente porque as masas populares da China non están organizadas. Cando este defecto
estea superado, o agresor xaponés verase rodeado por centos de millóns de homes do noso pobo en pé,
e como un búfalo salvaxe que irrompe nun cerco de lume, estremecerase de pavor polas nosas voces e
morrerá abrasado en lapas. 

Sobre a guerra prolongada
(maio de 1938)

Obras Escollidas, t. II.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Como os imperialistas cometen tantos atropelos contra nós, temos que tratalos con toda seriedade. Non
só debemos posuír un poderoso exército regular, senón tamén organizar continxentes de milicia popular
en todas partes, de modo que os imperialistas, no caso de nos agredir, dificilmente poidan moverse un só
palmo no noso país. 

Entrevista cun correspondente da Axencia de Noticias Sinjua
(29 de setembro de 1958)

Desde o punto de vista da guerra revolucionaria no seu conxunto, a guerra de guerrillas populares e as
operacións do Exército Vermello, que é a forza principal, compleméntanse como as dúas mans do home.
Contar só coa forza principal, é dicir, o Exército Vermello, sen desenvolver a guerra popular de guerrillas
significaría loitar cunha soa man. En termos concretos, e especialmente desde o punto de vista das ope-
racións militares, cando falamos da poboación da base de apoio como un factor, queremos dicir que con-
tamos cun pobo armado. Está é a razón fundamental pola que o inimigo considera perigoso aproximarse
á nosa base de apoio. 

Problemas estratéxicos da guerra revolucionaria da China
(decembro de 1936)

Obras Escollidas, t. I.
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Non cabe dúbida que o desenlace dunha guerra está determinado principalmente polas condicións mili-
tares, políticas, económicas e naturais nas que se atopa cada unha das dúas partes belixerantes. Pero non
só por elas; está determinado tamén pola capacidade subxectiva das partes belixerantes para dirixir a gue-
rra. Un xefe militar non pode pretender gañar a guerra traspasando os límites impostos polas condicións
materiais, pero si pode e debe esforzarse para vencer dentro deses límites. O escenario de acción para
un xefe militar está construído sobre as condicións materiais obxectivas, mais neste escenario pode diri-
xir magníficas accións de épica grandiosidade.
O obxectivo da guerra non é outro que conservar as forzas propias e destruír as inimigas (destruír as for-
zas inimigas significa desarmalas ou privalas da súa capacidade para resistir, e non significa aniquilalas
todas fisicamente). Nas guerras antigas empregábanse a lanza e o escudo: a lanza apra atacar e destruír
as forzas inimigas e o escudo para defenderse e conservarse a si mesmo. Até hoxe, as armas non son máis
que unha extensión da lanza e o escudo. O bombardeiro, a metralladora, o canón de longo alcance e os
gases tóxicos son desenvolvemento da lanza, en tanto que o refuxio antiaéreo, o casco de aceiro, as de-
fensas de formigón e a carauta antigas, sono do escudo. O tanque é unha nova arma que combina as fun-
cións da lanza e o estudo. O ataque é o medio principal para destruír as forzas inimigas, máis non se pode
prescindir da defensa. O ataque realízase co obxectivo inmediato de aniquilar as forzas do inimigo, mais
ao mesmo tempo para conservar as forzas propias, porque se non aniquilas o inimigo, serás aniquilado.
A defensa ten como obxectivo inmediato conservar as forzas propias, mais ao mesmo tempo é un media
de complementar o ataque ou prepararse para pasar ao ataque. A retirada pertence á categoría da defensa
e é unha continuación desta en tanto que a persecución é unha continuación do ataque. Hai que sinalar
que a destrución das forzas inimigas é o obxectivo primario da guerra e a conservación das forzas pro-
pias, o secundario, porque só se poden conservar as forzas propias con eficacia destruíndo as inimigas en
grande número. Polo tanto, o ataque como media principal para destruír as forzas do inimigo, é o prima-

Citas do presidente Mao Tse Tung



rio en tanto que a defensa, como media principal para destruír as forzas do inimigo é o primario, en tanto
que a defensa como media auxiliar para destruír as forzas inimigas e como un dos medios para conser-
var as forzas propias é o secundario. É certo que na práctica da guerra, a defensa desempeña o papel prin-
cipal en moitas ocasións, mentres que nas demais é o ataque quen o desempeña, pero se a guerra se
considera no seu conxunto, o ataque segue a ser o primario.

Sobre a guerra prolongada
(maio de 1938)

Obras Escollidas, t. II.
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Todos os principios orientadores das operacións militares proveñen dun só principio básico: esforzarse ao
máximo para conservar as forzas propias e destruír as do inimigo. (...) Como explicar entón a promoción
do espírito heroico de autosacrificio na guerra? Toda guerra impón un prezo, ás veces sumamente elevado.
Non se contradí isto co principio de conservar as forzas propias? En rigor, non hai contradición ningunha;
para dicilo con maior exactitude, os dous aspectos son contrarios que se complementan. Porque o sacri-
ficio é necesario non só para aniquilar as forzas do inimigo, senón tamén para conservar as propias; a non
conservación (sacrificio ou pago do prezo) parcial e temporal é indispensábel para a conservación per-
manente das forzas propias no seu conxunto. Deste principio básico desprende a serie de principio que
guían todas as operacións militares, desde os principios de tiro (pórse a cuberto para conservarse e em-
pregar ao máximo a potencia de fogo para aniquilar o inimigo) até os principios estratéxicos: todos eles
están impregnados do espírito dese principio fundamental. Todos os principios relativos á técnica militar,
á táctica, ás campañas e á estratexia, están orientados a asegurar a realización deste principio básico. O
principio de conservar as propias forzas e destruír as do inimigo é a base de todos os principios milita-
res.

Problemas estratéxicos da guerra de guerrillas contra o Xapón
(maio de 1938)

Obras Escollidas, t. II.

Citas do presidente Mao Tse Tung



1. Asestar golpes primeiro ás forzas inimigas dispersas e illadas, e logo ás forzas inimigas concentradas
e poderosas.
2. Tomar primeiro as cidades pequenas e medianas e as vastas zonas rurais, e logo as grandes cidades.
3. Ter por obxectivo principal o aniquilamento das forza viva do inimigo e non o mantemento ou conquista
de cidades ou territorios. O mantemento ou conquista dunha cidade ou dun territorio é o resultado do
aniquilamento da forza viva do inimigo, e, a miúdo, unha cidade ou territorio pode manterse ou conquis-
tarse en definitiva só despois de cambiar de mans repetidas veces.
4. En cada batalla, concentrar forzas absolutamente superiores (dúas, tres, catro e en ocasións até cinco
ou seis veces as forzas do inimigo), cercar totalmente as forzas inimigas e procurar aniquilalas por com-
pleta, sen deixar que ninguén escape da rede. En circunstancias especiais, empregar o método de ases-
tar golpes demoledores ao inimigo, isto é, concentrar todas as nosas forzas para facer un ataque frontal
e un ataque sobre un ou ambos flancos do inimigo, co propósito de aniquilar unha parte das súas tropas
e desbaratar a outra, de modo que o noso exército poida trasladar con rapidez as súas forzas para es-
magar outras tropas inimigas. Facer o posíbel para evitar as batallas de desgaste, nas que o ganado non
compensa o perdido ou só resulta equivalente. Deste modo, malia sermos inferiores no conxunto (falando
en termos numéricos) somos absolutamente superiores en cada caso e en cada batalla concreta, e isto
asegúranos a vitoria nas batallas. Co tempo, chegaremos a ser superiores no conxunto e ao final liqui-
daremos todas as forzas inimigas.
5. Non dar ningunha batalla ser preparación, nin dar ningunha batalla sen ter a seguridade de gañala;
facer todos os esforzos para estar ben preparados para cada batalla, facer todo o posíbel para que a co-
rrelación existente entre as condicións do inimigos e as nosas asegure a nosa vitoria.
6. Pór en pleno xogo o noso estilo de loita: valentía nos combates continuos (é dicir, estabelecer comba-
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tes sucesivos nun corto lapso e sen tomar repouso).
7. Esforzarse por aniquilar o inimigo na guerra das manobras. Ao tempo, dar importancia á táctica de
ataque a posición co propósito de apoderarse dos puntos fortificados e cidades en mans do inimigo.
8. Con respecto á toma das cidades, apoderarse resoltamente de todos os puntos fortificados e cidades
defendidas con debilidade polo inimigo. Apoderarse, no momento conveniente e se o permiten as cir-
cunstancias, de todos os puntos fortificados e cidade que o inimigo defenda con medianas forzas. En canto
aos puntos fortificados e cidades defendidas de xeito poderoso polo inimigo, tomalos cando as condicións
maduren.
9. Reforzar o noso exército con todas as armas e a maior parte dos homes capturados ao inimigo. A fonte
principal dos recursos humanos e materiais para o noso exército está na fronte.
10. Aproveitar ben o intervalo entre dúas campañas para que as nosas tropas descansen, adestren e se
consoliden. Os períodos de descanso, adestramento e consolidación non deben, polo xeral, ser moi pro-
longados para non dar, até onde sexa posíbel, ningún respiro ao inimigo.
Estes son os principais métodos que emprega o Exército Popular de Liberación para derrotar a Chiang Kai-
shek. Foron forxados polo Exército Popular de Liberación en longos anos de loita contra os inimigos na-
cionais e estranxeiros, e corresponden completamente á nosa situación actual. (...) A nosa estratexia e
táctica baséanse na guerra popular e ningún exército antipopular pode empregalas.

A situación actual e as nosas tarefas
(25 de decembro de 1947)

Obras Escollidas, t. IV.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Sen preparación, a superioridade de forzas non é superioridade real nin tampouco pode haber iniciativa.
Sabendo esta verdade, unha forza inferior pero ben preparada a miúdo pode derrotar unha forza inimiga
superior mediante ataques por sorpresa.

Sobre a guerra prolongada
(maio de 1938)

Obras Escollidas, t. II.

66

o Libro Vermello



67

IX. O exército popular

Sen un exército popular, nada terá o pobo.
Sobre o goberno de coalición

(24 de abril de 1945)
Obras Escollidas, t.III.

Este exército é forte porque todos os seus homes posúen unha disciplina consciente; eles uníronse e loi-
tan, non polos intereses privados duns cantos individuos ou dun estreito grupo, senón polos intereses das
amplas masas populares e de toda a nación. O único propósito deste exército é manterse firme xunto ao
pobo chinés e servilo de todo corazón.

Ibid.

O Exército Vermello da China é unha organización armada que executa as tarefas políticas da revolución.
Especialmente no momento actual, o Exército Vermello non debe limitarse de ningún modo a combater;
ademais de combater para destruír as forzas militares do inimigo, debe tomar sobre si importantes ta-
refas, tales como facer propaganda entre as masas, organizar as madas, armalas, axudalas a estabele-
cer o Poder revolucionario, e até estabelecer organizacións dos Partido Comunista. O Exército Vermello
non combate só por combater, senón para facer propaganda entre as masas, organizar as masas, arma-
las e axudalas a estabelecer o Poder revolucionario. Sen estes obxectivos, o combate perderá o seu sen-
tido, e o Exército Vermello a súa razón de ser.

Sobre a rectificación das ideas erróneas no Partido
(decembro de 1929)
Obras Escollidas, t.I.

Citas do presidente Mao Tse Tung



O Exército Popular de Liberación é sempre un destacamento de combate. Aínda despois da vitoria nacio-
nal, continuará a selo durante o período histórico en que aínda non sexan abolidas as clases no noso país
e exista no mundo o sistema imperialista. Respecto deste punto non debe haber ningún malentendido nin
vacilación.

Informe ante a II Sesión Plenaria do Comité Central escollido no VII Congreso Nacional do Partido Comunista da China
(5 de marzo de 1949)
Obras Escollidas, t.IV.

Temos un exército de combate e un exército de traballo. O noso exército de combate constitúeno o VIII
Exército e o Novo 4. Corpo de Exército. Porén, mesmo este exército de combate cumpre dúas tarefas:
combate e dedicarse á produción. Contando con estes dous exércitos e sendo o exército de combate des-
tro en ambas as tarefas e no traballo de masas, superaremos as nosas dificultades e derrotaremos o im-
perialismo xaponés.

Organicémonos
(29 de novembro de 1943)

Obras Escollidas,t.III.

A nosa defensa nacional consolidarase e non permitiremos que ningún imperialista volva invadir o noso
territorio. As nosas forzas armadas populares deben conservarse e ampliarse sobre a base do valoroso
e probado Exército Popular de Liberación. Disporemos non só dun poderoso exército, senón tamén dunha
aviación e unha mariña poderosas.

Discurso de apertura na I Sesión Plenaria da Conferencia Consultiva Política do Pobo Chinés
(21 de setembro de 1949)
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O noso principio é: o Partido manda ao fusil e xamais permitiremos que o fusil mande ao Partido.
Problemas da guerra e da estratexia

(6 de novembro de 1938)
Obras Escollidas,t.II.

Todos os nosos mandos e combatentes deben ter sempre en conta que somos o gran Exército Popular de
Liberación, exército dirixido polo gran Partido Comunista da China. A condición de observarmos cons-
tantemente as directivas do Partido, acadaremos a vitoria.

Manifesto do Exército Popular de Liberación da China
(outubro de 1947)

Obras Escollidas, t.IV.

Citas do presidente Mao Tse Tung



X. A dirección dos comités do Partido

O sistema de comités do Partido é unha importante institución partidaria que garante a dirección colec-
tiva e impide que unha soa persoa acapare a xestión dos asuntos. Recentemente, descubriuse que nal-
gúns organismos dirixentes (desde logo non en todos) é práctica habitual que unha soa persoa acapare a
xestión dos asuntos e resolva os problemas importantes. No canto de facelo a reunión do comité do Par-
tido, unha soa persoa decida a solución dos problemas importantes e os membros do comité están alí só
para cubrir as formalidades. As diverxencias entre os membros do comité non logran resolverse e déi-
xanse pendentes por moito tempo. Os membros do comité do Partido manteñen entre si unha unidade só
formal e non real. Hai que cambiar esta situación. En adiante, é necesario estabelecer un sistema san de
reunións do comité do Partido en todas partes, desde os burós do Comité Central até os comités de pre-
fectura do Partido, desde os comités de fronte até os comités de brigada, así como nos órganos do Par-
tido das zonas militares (subcomisións da Comisión Militar Revolucionaria ou grupos dirixentes) e nos
grupos dirixentes do Partido nos organismos gobernamentais, organizacións populares, axencia de noti-
cias e xornais. Todos os problemas de importancia (non, desde logo, os problemas “insignificantes” nin
aqueles cuxa solución, xa discutida e acordada nas reunións, só necesita pórse en práctica) deben so-
meterse ao comité para a súa discusión, de modo que os membros do comité presentes expresen sen re-
servas a súa  opinión e cheguen a claras e precisas decisións que logo executarán os membros
correspondentes. (...) As reunións do comité do Partido deben ser de dúas clases, que non hai que con-
fundir: reunións do comité permanente e sesións plenarias. Ademais, é necesario coidar que entre la di-
rección colectiva e a responsabilidade persoal non se esaxere unha delas desatendendo a outra. No
exército, os xefes teñen dereito a tomar decisións de urxencia durante as operacións e cando as circuns-
tancias o esixen. 
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Sobre o fortalecemento do sistema de comités do Partido
(20 de setembro de 1948)

Obras Escollidas, t.IV.

O secretario dun comité do Partido debe saber actuar como un bo xefe de escuadra. Un comité do Par-
tido ten de dez a vinte membros; e como unha escuadra do exército, e o secretario, como o xefe da es-
cuadra. Por certo, non é sinxelo dirixir ben esta escuadra. Cada buró ou subburó do Comité Central dirixe
na actualidade unha vasta rexión e asume tarefas moi pesadas. Dirixir non significa tan só decidir a orien-
tación xeral e as medidas políticas específicas, senón tamén estabelecer os métodos de traballo correc-
tos. Mesmo cando sexan correctas a orientación xeral e as medidas políticas específicas, poden xurdir
complicacións se se desatenden os métodos de traballo. Para cumprir a súa tarefa de dirección, un co-
mité do Partido debe apoiarse nos homes da escuadra e facerlles desempeñar plenamente o seu papel.
Para ser un bo xefe de escuadra, o secretaria debe estudar moito e investigar a fondo. Ao secretario ou
subsecretario seralle difícil dirixir ben os homes da escuadra se non se preocupa de realizar un labor
prolongado e organización entre eles, se non sabe manter boas relacións cos membros do comité nin es-
tuda como conducir con éxito as reunións. Se os homes da escuadra non marchan ao compás, que nin pen-
sen en dirixir ducias de millóns de persoas no combate e na construción! Claro está que as relacións
entre o secretario e os membros do comité fúndanse sobre o principio de que a minoría debe someterse
á maioría e, polo tanto, difiren das relacións entre un xefe de escuadra e os seus homes. Dicimos isto só
a modo de analoxía. 

Métodos de traballo dos comités do Partido
(13 de marzo de 1949)
Obras Escollidas, t.IV.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Pór os problemas sobre a mesa. Isto débeno facer non só o xefe da escuadra, senón tamén os membros
do comité. Non se debe falar ás costas da xente. Cando xurde algún problema hai que realizar unha reu-
nión, pór o problema sobre a mesa para discutilo e tomar decisións, e o problema resolverase. Se exis-
ten problemas e non se poñen sobre a mesa permanecerán sen resolver por moito tempo e até seguirán
pendentes durante anos. Entre o xefe da escuadra e os membros do comité debe haber mutua compren-
sión. Non hai nada máis importante que a compresión, o apoio e a amizade entre o secretario e os mem-
bros do comité, entre o Comité Central e os seus burós, así como entre estes e os comités rexionais do
Partido.

Ibíd.

Intercambiar informacións. Isto quere dicir que os membros dun comité do Partido deben manterse mu-
tuamente informados e intercambiar opinións sobre os asuntos que cheguen ao seu coñecemento. Isto é
de grande importancia para acadar unha linguaxe común. Algúns non o fan así e, como os veciños dos que
fala Laotsi, non se visitan durante toda a vida, aínda que daca un oe o canto dos galos e o ladrido dos cans
dos outros. O resultado é que carecen dunha linguaxe común.

Ibíd. 
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Consultar aos subordinados sobre o que non se comprenda ou non se coñeza e non expresar con lixeireza
aprobación ou desaprobación. (...) Nunca debemos finxir saber o que non sabemos; non hai que sentir
vergoña de consultar aos de abaixo, pola contra, debemos escoitar as opinións dos cadros dos niveis in-
feriores. Ser alumno antes de chegar a ser mestre. Consultar aos cadros de abaixo antes de dar ordes.
(...) O que din os cadros inferiores pode ser correcto e pode non selo; é preciso analizalo. Debemos escoitar
as opinións xustas e actuar en concordancia con elas. (...) Hai que escoitar tamén as opinións equivoca-
das de abaixo e é errado non prestarlles ningunha atención; pero, no canto de seguilas, é necesario cri-
ticalas.

Ibíd. 

Aprender a tocar o piano. Ao tocar o piano móvense os dez dedos, non se poden mover só algúns e non
os demais. Porén, se pulsamos o teclado cos dez dedos ao tempo, non saíra ningunha melodía. Para pro-
ducir boa música, os dez dedos deben moverse de maneira rítmica e coordinada. O comité do Partido
debe asir firmemente a tarefa central e, ao tempo, despregar en torno a esta o traballo noutros terreos.
Na actualidade, temos que preocuparnos de moitos campos, debemos atender o traballo en todas as re-
xións, unidades militares e departamentos, e non fixar a nosa atención só nalgúns problemas deixando
de lado os demais. Onde sexa que haxa un problema, temos que pulsar a tecla correspondente: este é un
método que debemos dominar. Algúns tocan o piano ben e outros mal, e hai unha gran diferenza entre as
melodías que producen uns e outros. Os camaradas dos comités do Partido deben aprender a tocar ben
o piano.

Ibíd. 

Citas do presidente Mao Tse Tung



Asir con firmeza. É dicir, o comité do Partido non só debe asir as súas tarefas principais, senón que debe
asilas con firmeza. Pódese empuñar algo só canso se agarra con firmeza, sen afrouxar no máis mínimo.
Asir, mais sen firmeza, é o mesmo que non asir. Como é natural, non se pode empuñar nada coa man
aberta. Tampouco se empuña nada cando se pecha a man como para tomar algo, se apertala con forza.
Algúns dos nosos camaradas toman nas súas mans as tarefas principais mais non o fan con forza e, por
iso, non poden realizar un bo traballo. Non asir, non se pode; asir sen firmeza, tampouco.

Ibíd. 

Ter as cifras na cabeza. É dicir, debemos prestar atención ao aspecto cuantitativo dunha situación ou pro-
blema e facer unha análise cuantitativa básica. Toda calidade maniféstase nunha cantidade determinada,
sen cantidade non pode haber calidade. Até o de agora, moitos dos nosos camaradas aínda non com-
prenden que deben prestar atención ao aspecto cuantitativa das cousas: as estatísticas básicas, as prin-
cipais porcentaxes e os límites cuantitativos que determinan as calidades das cousas. Non teñen as cifras
na cabeza e, en consecuencia, non poden evitar erros.

Ibíd. 

Bando á poboación. Hai que anunciar con anticipación as reunións; isto é como colocar un bando á pobo-
ación, para que todo o mundo saiba o que se vai discutir e que problemas hai que resolver e poida prepa-
rarse con tempo. Nalgúns lugares convócanse reunións de cadros sen ter listos de antemán os informes
nin os proxectos de resolución e improvísanse, mal que ben, cando xa chegaron os participantes. Isto re-
corda o dito: chegaron as tropas e os cabalos, peor non está a lista a comida nin a forraxe. Iso non é bo.
Non hai que apresurarse a convocar unha reunión se non se preparou ben. 

Ibíd. 
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Menos pero mellores tropas e unha administración máis simple. Charlas, discursos, artigos e resolucións,
todo debe ser claro e conciso. Do mesmo modo, as reunións non deben ser demasiado longas.

Ibíd. 

Prestar atención a unirse no traballo cos camaradas con opinións diferentes ás propias. Hai que ter pre-
sente este principio tanto nos organismos locais como no exército. Isto tamén se aplica ás nosas relacións
coas persoas non pertencentes ao Partido. Viñemos desde todos os recunchos do país e debemos saber
unirnos no traballo non só cos camaradas que comparten as nosas opinións, senón tamén cos que sos-
teñen opinións diferentes.

Ibíd. 

Gardarse da arrogancia. Este é un problema de principio para todo dirixente e é tamén unha condición im-
portante para manter a unidade. Non deben ser arrogantes nin sequera quen non cometera erros graves
e acadara grandes éxitos no seu traballo. 

Ibíd. 

Citas do presidente Mao Tse Tung



Trazas dúas liñas divisorias. Primeiro, entre a revolución e a contrarrevolución, entre Yenán* e Sían. Al-
gúns non comprenden que é preciso trazar esta liña divisoria. Por exemplo, cando combaten o burocra-
tismo, falan de Yenán como se aquí non houbese nada bo, e non fan a comparación nin a distinción entre
o burocratismo de Yenán e o de Sían. Cometen así un erro fundamental. Segundo, dentro das filas da re-
volución é necesario facer unha clara distinción entre o xusto e o errado, entre os éxitos e as deficiencias,
e ademais, pór en claro cal dos dous aspectos é o principal e cal o secundario. Por exemplo, representan
os éxitos o 30% ou o 70%? Non está ben subestimalos, tampouco esaxeralos. Hai que avaliar en forma glo-
bal o traballo dunha persoa e estabelecer se os seus éxitos representan o 30% e os seus erros o 70% ou
á inversa. Se os éxitos chegan ao 70%, o traballo desa persoa debe ser aprobado no esencial. Sería total-
mente incorrecto considerar os erros como o principal cando en realidade son os éxitos. Ao examinar os
problema nunca debemos esquecer trazar estas dúas liñas divisorias: entre a revolución e a contrarre-
volución, entre os éxitos e as deficiencias. Se temos presentes estas dúas liñas divisorias, as cousas mar-
charán ben, doutro modo confundiremos a natureza dos problemas. Desde logo, estabelecer ben estas
liñas divisorias requiro estudo e análises coidadosas. Debemos adoptar unha actitude de análise ee es-
tudo cara a cada persoa e cada cuestión.
* Yenán foi a sede do Comité Central do Partido Comunista da China desde xaneiro de 1937 a marzo de 1947. Sían era o centro

da dominación reaccionaria do Kuomintang no Noroeste da China. O camarada Mao Tsetung cita aquí as dúas cidades como
símbolos da revolución e da contrarrevolución. 

Ibíd. 
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No plano orgánico, asegurarase a democracia baixo unha dirección centralizada. Isto realizarase con-
forme ás seguintes liñas:
1. Os organismos dirixentes do Partido, a fin de erixirse en auténticos centros de dirección, deben trazar
unha liña correcta de orientación e atopar solucións cando xorden problemas.
2. Os organismos superiores deben coñecer ben a situación dos organismos inferiores e a vida das masas
a fin de ter unha base obxectiva para dirixir con acerto.
3. Ningún organismo do Partido, calquera que sexa o seu nivel, debe resolver os problemas á lixeira. Toda
decisión, unha vez adoptada, debe pórse en práctica con firmeza.
4. Todas as decisións dalgunha importancia dos organismos superiores do Partido transmitiranse canto
antes aos organismos inferiores e aos militantes de filas do Partido. (...).
5. Os organismos inferiores e os militantes de filas do partido deben discutir en detalle as directivas dos
organismos superiores co obxecto de comprender a fondo o seu significado e determinar os métodos para
levalas a efecto.

Sobre a rectificación das ideas erradas no Partido
(decembro de 1929)
Obras Escollidas, t.I.

Citas do presidente Mao Tse Tung



XI. Liña de masas

O pobo, e só o pobo, é a forza motriz que fai a historia mundial.
Sobre o goberno de coalición

(24 de abril de 1945)
Obras Escollidas, t.III.

As masas son os verdadeiros heroes, en tanto que nós somos a miúdo puerís e ridículos. Sen compren-
der isto, non poderemos adquirir nin os coñecementos máis elementais.

Prefacio e epílogo a “Investigación rural”
(marzo e abril de 1941)
Obras Escollidas, t.III.

As masas populares posúen un poder creador ilimitado. Poden organizarse e dirixir os seus esforzos cara
aos lugares e sectores de traballo onde poidan pór en pleno xogo a súa enerxía; poden dirixir os seus es-
forzos, tanto en extensión como en profundidade, cara á produción e crear para si un crecente número de
institucións de benestar.

Nota de introdución ao artigo “O excedente de man de obra atopou unha saída”
(Setembro e decembro de 1955)

O auxe socialista no campo chinés
Obras Escollidas, t.V.
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O actual ascenso do movemento campesiño é un acontecemento grandioso. Dentro de pouco, centenares
de millóns de campesiños nas provincias do centro, sur e norte da China ergueranse como unha tem-
pestade, un furacán, unha forza tan impetuosa e violenta que nada, por poderoso que sexa, poderá con-
ter. Racharán todas as trabas e lanzaranse polo camiño da liberación. Sepultarán todos os imperialistas,
caudillos militares, funcionarios corruptos, déspotas locais e shenshi malvados*. Todos os partidos e ca-
maradas revolucionarios someteranse a proba ante os campesiños e terán que decidir a que lado colo-
carse. Hai tres alternativas. Pórse á fronte deles e dirixilos? Quedarse á súa zaga xesticulando e
criticando? Saírlles ao paso e combatelos? Cada chinés é libre de optar entre estas tres alternativas, pero
os acontecementos obrigaranlle a elixir con rapidez.
* Os déspotas locais e os shenshi malvados eran os terratenentes campesiños ricos, funcionarios retirados ou homes ricos na
vella sociedade chinesa, quen, aproveitándose da súa influencia e poder, facían e desfacían ao seu antollo no campo ou na cidade.
Como representantes políticos da clase terratenente nas localidades controlaban o Poder local e manexaban os preitos xudiciais,
entregábanse á corrupción e levaban unha vida disoluta, cometían todas clase de delitos e oprimían cruelmente o pobo. 

Informe sobre a investigación do movemento campesiño en Junán
(marzo de 1927)

Obras Escollidas, t.I.

Citas do presidente Mao Tse Tung



O auxe da transformación social no campo, da cooperativización agrícola, obsérvase xa nalgunhas zonas
e estenderase pronto a todo o país. Trátase dun vasto movemento revolucionario socialista que abrangue
a máis de cincocentos millóns de habitantes rurais, movemento de singular importancia mundial. Debe-
mos dirixilo de maneira activa, entusiasta e sistemática, e non facelo retroceder por un medio ou outro.
No curso do movemento prodúcense certas desviacións inevitábeis, o que é comprensíbel e non será di-
fícil corrixilas. Os defectos ou erros que se observen entre os cadros e os campesiños poden superalos
ou emendalos eles  mesmos se lles brindamos unha axuda activa. 

Sobre o problema da cooperativización agrícola
(31 de xullo de 1955)
Obras Escollidas, t.V. 

Existe, latente nas masas, un entusiasmo inesgotábel polo socialismo. Os que só saben seguir os cami-
ños rutineiros mesmo nun período revolucionario son totalmente incapaces de percibir este entusiasmo.
Están cegos, todo son tebras diante súa. Ás veces chegar até a chamar errado o xusto e confundir o negro
co branco. Acaso son poucas as persoas deste tipo coas que nos atopamos? Os que só saben seguir os
camiños trillados subestiman invariabelmente o entusiasmo do pobo. Cando aparece unha cousa nova
desapróbana e precipítanse a combatela para admitir máis tarde a súa derrota e facer un pouco de auto-
crítica. Pero, ante a seguinte cousa nova, repiten de punta a cabo o mesmo proceso. Esta é a súa maneira
de actuar fronte a calquera cousa nova. Estas persoas vense sempre na pasividade, nunca avanzan nos
momentos críticos e sempre hai que propinarlles un forte empurrón para que dean un paso adiante. 

Nota de introdución ao artigo “Este cantón consumou a cooperativización en dous ano”
(Setembro e decembro de 1955)

O auxe socialista no campo chinés
Obras Escollidas, t.V.
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Por máis de vinte anos, o noso Partido levou adiante o traballo de masas cada día, e desde hai máis de dez
anos vén falando a diario da liña de masas. Sempre sostivemos que a revolución debe de se apoiar nas
masas populares e contar coa participación de todos, e opuxémonos a que se confíe só nunhas cantas per-
soas que ditan ordes. Porén, algúns camaradas aínda non aplican a fondo a liña de masas no seu traba-
llo, aínda se apoian só nunhas poucas persoas e traballan nun frío e quedo illamento. Unha das razóns é
que, calquera cousa que fagan, nunca se amosan dispostos a explicala aos que eles dirixen e non saben
como espertar a súa iniciativa e enerxía creadora. De xeito subxectivo, queren que todos participen no
traballo, pero non lle dan a coñecer o que deben facer nin a forma de facelo. Deste xeito, como poden
agardar que todos se poñan en movemento e que as cousas se fagan ben? Para resolver este problema,
o esencial é, naturalmente, levar a cabo unha educación ideolóxica no espírito da liña de masas. Ao mesmo
tempo, é necesario ensinarlle a eses camaradas moitos métodos concretos de traballo. 

Chala aos redactores do “Diario de Shansí-Suiyuán”
(2 de abril de 1948)

Obras Escollidas, t.IV.

A experiencia dos últimos vinte e catro anos demóstranos que toda tarefa, política e estilo de traballo co-
rrectos responden ás demandas das masas nun tempo e lugar determinados e únennos con elas, e que
toda tarefa, política e estilo de traballo incorrectos van en contra das demandas das masas en determinado
tempo e lugar e apártannos delas. Enfermidades tales como o dogmatismo, o empirismo, o autoritarismo,
o seguidismo, o sectarismo, o burocratismo e a arrogancia no traballo son indefectibelmente prexudiciais
e intolerábeis e calquera persoa que as padeza ten que superalas, porque elas afástannos das masas.

Sobre o goberno de coalición
(24 de abril de 1945)

Obras Escollidas, t.III.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Para manternos vinculados coas masas debemos actuar de acordo coas súas necesidades e desexos. En
calquera traballo que se realice para as masas requírese partir das súas necesidades e non do bo des-
exo dun individuo. Acontece con frecuencia que de xeito obxectivo as masas precisan un cambio determi-
nado, pero que de xeito subxectivo aínda non teñen conciencia desa necesidade e non están dispostas ou
decididas a realizalo. Nestas circunstancias debemos agardar con paciencia. Non debemos realizar o
cambio até que, por efecto do noso traballo, a maior parte das masas adquiran conciencia da necesidade
dese cambio e teña o desexo e a decisión de facelo. Doutro modo, illarémonos das masas. Calquera tra-
ballo que requira a participación das masas resultará ser unha mera formalidade e rematará no fracaso
se as masas non son conscientes da necesidade dese traballo nin se amosan dispostas a participar nel.
(...) Velaquí dous principios: as necesidades reais das masas e non as necesidades imaxinadas por nós, e
o desexo das masas e a decisión que toman elas mesmas e non a que tomemos nós no seu lugar. 

A fronte única no traballo cultural
(30 de outubro de 1944)
Obras Escollidas, t.III.

O noso Congreso debe chamar a todo o Partido a manterse vixiante e velar porque ningún camarada en
ningún posto de traballo se aparte das masas. É necesario ensinarlle a cada camarada a amar as masas
populares e escoitalas con atención, a identificarse coas masas atópense onde se atopen; e no canto de
situarse por riba, mergullarse nelas; a espertar as masas e elevar a súa conciencia política de acordo co
seu nivel do momento, e axudalas, cinguíndose ao principio de plena voluntariedade; a organizarse de
xeito gradual e a despregar paso a paso todas as loitas necesarias que permitan as condicións internas
e externas nun tempo e lugar determinados.

Sobre o goberno de coalición
(24 de abril de 1945)

Obras Escollidas, t.III.
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Se tratásemos de pasar á ofensiva cando as masas aínda non espertaron sería aventurismo. Se insistí-
semos en conducir as masas a facer algo contra a súa vontade, fracasariamos inevitabelmente. Se non
avanzásemos cando as masas esixen avanzar sería oportunismo de dereita. 

Charla aos redactores do “Diario de Shansí-Suiyuán”
(2 de abril de 1948)

Obras Escollidas, t.IV.

O autoritarismo é errado en calquera tipo de traballo porque actúa sobre o nivel de conciencia política das
masas e viola o principio de voluntariedade, reflectindo o mal da precipitación. O nosos camaradas non
deben par por sentado que o que eles comprenden tamén é comprendido polas masas. Para saber se as
masas o comprenden e están dispostas a actuar debemos investigar no seu medio. Actuando así, pode-
remos evitar o autoritarismo. Tamén é errado o seguidismo en calquera tipo de traballo porque significa
demorarse do nivel de conciencia política das masas e violar o principio de dirixilas no seu avance, re-
flectindo o mal da lentitude. O nosos camaradas non deben supor que as masas se nos adiantan e están
ansiosas de avanzar, mentres que os nosos camaradas son incapaces de actuar como dirixente das masas
e, reflectindo as opinións de certos elementos atrasados e considerándoas erradamente como se fosen
das masas, convértense en cola deses elementos. 

Sobre o goberno de coalición
(24 de abril de 1945)

Obras Escollidas, t.III.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Resumir as ideas das masas, levalas logo ás masas para que estas perseveren nelas e as traduzan en ac-
ción e, deste xeito, formular ideas correctas de dirección: este é o método fundamental de dirección. 

Algunhas cuestións sobre os métodos de dirección
(xuño de 1943)

Obras Escollidas, t.III.

En todo o traballo práctico do noso Partido, calquera dirección xusta é necesariamente das masas, ás
masas. Isto significa: percorrer as ideas (dispersas e non sistémicas) das masas e resumilas (transfor-
malas en ideas sintetizadas e sistematizadas mediante o estudo) para logo levalas ás masas, propagalas
e explicalas, de modo que as masas se apropien delas, perseveren nelas e as traduzan en acción. Ao
mesmo tempo, comprobar na acción a xusteza desas ideas; logo, volver resumir as ideas das masas e le-
valas ás masas para que perseveren nelas. Isto repítese infinitamente e as ideas tórnanse cada vez máis
xustas, máis vivas e máis ricas en contido. Esta é a teoría marxista do coñecemento

Ibíd.

Debemos ir ás masas, aprender delas, sintetizar as súas experiencias e deducir delas principios e méto-
dos aínda mellores e sistemáticos, e logo explicalos ás masas (facer propaganda entre elas) e chamalas
a pólos en práctica para resolver os seus problemas e acadar a liberación e a felicidade.

Organicémonos
(29 de novembro de 1943)

Obras Escollidas, t.III.
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Nos nosos organismos dirixentes dalgúns lugares hai quen cren que abonda con que os dirixentes coñe-
zan a política do Partido e que non hai necesidade de dala a coñecer ás masas. Esta é unha das razóns
fundamentais pola que parte do noso labor non se puido realizar ben.

Charla aos redactores do “Diario de Shansí-Suiyuán”
(2 de abril de 1948)

Obras Escollidas, t.IV.

En calquera movemento de masas debemos facer unha investigación e unha análise básica do número de
partidarios activos, de opositores e dos que manteñen unha posición intermedia, e non tomar decisións
sen fundamento nin de maneira subxectiva.

Métodos de traballo dos comités do Partido
(13 de marzo de 1949)
Obras Escollidas, t.IV.

En calquera lugar as masas están integradas, polo xeral, por tres categorías de persoas: as relativamente
activas, as intermedias e as relativamente atrasadas. Por iso os dirixentes deben saber unir ao pequeno
número de activistas en torno á dirección e, apoiándose neles, elevar o entusiasmo dos elementos inter-
medios e ganar os atrasados.

Algunhas cuestións sobre os métodos de dirección
(xuño de 1943)

Obras Escollidas, t.III.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Saber converter a política do Partido en acción de masas, saber conseguir que non só os cadros dirixen-
tes, senón tamén as grandes masas coñezan e dominen cada movemento e cada loita que emprendamos:
esta é unha arte de dirección marxista-leninista. É tamén o que permite determinar se cometemos ou non
erros no noso labor.

Charla aos redactores do “Diario de Shansí-Suiyuán”
(2 de abril de 1948)

Obras Escollidas, t.IV.

Por activo que se amose o grupo dirixente, a súa actividade non pasará de ser o infrutuoso esforzo dun
puñado de persoas a menos que se combine coa actividade das masas. Por outra banda, a actividade das
masas sen un firme grupo dirixente que a organice de forma apropiada non pode manterse moito tempo,
nin desenvolver unha dirección xusta nin elevarse a un nivel máis alto. 

Algunhas cuestións sobre os métodos de dirección
(xuño de 1943)

Obras Escollidas, t.III.

A produción das masas, os seus intereses, as súas experiencias e o seu estado de ánimo: todo isto debe
ser obxecto da constante atención dos cadros dirixentes.

Inscrición para a exposición de produción auspiciada para os organismos subordinado directamente ao Comité Central do
Partido Comunista da China e a súa Comisión Militar, Jiefang Ribao de Yenán

(24 de novembro de 1943)
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Debemos prestar profunda atención aos problemas relativos á vida das masas, desde os problemas da
terra e o traballo até os do combustíbel, o arroz, o aceite e o sal. (...) Todos estes problemas relativas á
vida das masas deben figurar na nosa orde do día. É preciso discutilos e adoptar decisións sobre eles,
pólas en práctica e verificar os seus resultados. Debemos axudar as masas a comprender que nós re-
presentamos os seus intereses e vivimos a mesma vida ca elas. Debemos axudalas a que, partindo des-
tas cuestións, cheguen á comprensión das tarefas aínda máis elevamos que formulamos, as da guerra
revolucionaria, de maneira que apoien a revolución, a estendan por todo o país, e respondendo aos nosos
chamamentos políticos, loiten até a fin pola vitoria da revolución.

Preocupémonos polo benestar das masas, prestemos atención aos nosos métodos de traballo
(27 de xaneiro de 1934)

Obras Escollidas, t.I.

Citas do presidente Mao Tse Tung



XII. Traballo político

Naquel tempo (durante a Primeira Guerra Civil Revolucionaria [1924-1927]) instruíuse no exército o sis-
tema de representantes do Partido e de departamentos políticos, sistema descoñecido até entón na his-
toria chinesa e que cambiou na súa totalidade a fisionomía do exército. O Exército Vermello, fundado en
1927, e o VIII Exército actual herdaron e desenvolveron este sistema.

Entrevista co correspondente inglés James Bertram
(25 de outubro de 1937)
Obras Escollidas, t.II.

Sobre a base da guerra popular e dos principios de unidade entre o exército e o pobo, de unidade entre os
mandos e os combatentes e de desintegración das tropas inimigas, o Exército Popular de Liberación des-
envolveu o seu vigoroso labor político revolucionario que constitúe un importante factor para obter a vi-
toria sobre o inimigo.

A situación actual e as nosas tarefas
(25 de decembro de 1947)

Obras Escollidas, t.IV.

Este exército (o VIII Exército e o Novo 4.º Corpo de Exército) creou un sistema de traballo político indis-
pensábel para a guerra popular e o seu obxectivo é promover a unidade nas súas propias filas, a unidade
coas tropas amigas e a unidade co pobo, desintegrar as forzas inimigas e garantir a vitoria no combate.

Sobre o goberno de coalición
(24 de abril de 1945)

Obras Escollidas, t.III.
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O traballo político é a arteria vital de todo o noso traballo económico. Isto é particularmente certo no pe-
ríodo no que o sistema socio-económico experimenta un cambio fundamental.

Nota de introdución ao artigo “Unha grave lección”
(Setembro e decembro de 1955)

O auxe socialista no campo chinés
Obras Escollidas, t.V.

A célula do Partido organízase a nivel de compaña. Esta é unha razón importante de por que o Exército
Vermello se mantén indestrutíbel nunha loita tan dura.

A loita nas montañas Chingkang
(29 de novembro de 1943)

Obras Escollidas, t.III.

A nosa política cara aos prisioneiros capturados ás tropas xaponesas, monicreques ou anticomunistas é
pólos en liberdade a todos agás aos que incorresen no odio profundo das masas, que non merezan outra
cousa que a pena capital e cuxa sentenza fose ratificada polas autoridades superiores. Debemos ganar
para o servizo das nosas forzas un gran número dos que foron obrigados a incorporarse ás forzas reac-
cionarias e que en maior ou menor grao séntense inclinados cara á revolución, e ao resto dos prisionei-
ros, deixalos en liberdade. Se volven caer presos, darémoslle outra vez a liberdade. Non debemos
insultalos, nin despoxalos dos seus efectos persoais nin arrincarlles confesións, senón tratalos de xeito
sincero e afábel. Esta é a nosa política con respecto a todos eles, non importa o reaccionarios que sexan.
Esta é unha medida moi eficaz para illa o campo reaccionario. 

Sobre a política
(25 de decembro de 1940)

Obras Escollidas, t.II.

Citas do presidente Mao Tse Tung



As armas son un factor importante na guerra, mais non o decisivo. O factor decisivo é o home e non as
cousas. Determinan a correlación de forzas non só o poderío militar e económico, senón tamén os re-
cursos humanos e a moral. O poderío militar e económico manéxao o home. 

Sobre a guerra prolongada
(maio de 1938)

Obras Escollidas, t.II.

A bomba atómica é un tigre de papel que os reaccionarios norteamericanos empregan para asustar a
xente. Semella terríbel, mais de feito non o é. Por suposto, a bomba atómica é unha arma de matanza en
vasta escala, mais o resultado dunha guerra decídeo o pobo e non un ou dous novos tipos de armas.

Conversa coa correspondente norteamericana Anna Louise Strog
(agosto de 1946)

Obras Escollidas, t.IV.

Os soldados constitúen os alicerces dun exército. Se o exército non está imbuído dun espírito político pro-
gresista, se non se realiza, con este obxectivo, un traballo político progresista, será imposíbel acadar unha
auténtica unidade entre oficiais e soldados, espertar ao máximo o seu entusiasmo pola Guerra de Resis-
tencia e prover unha boa base para que a nosa técnica e a nosa táctica poñan en pleno xogo a súa efica-
cia. 

Sobre a guerra prolongada
(maio de 1938)

Obras Escollidas, t.II.
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O punto de vista puramente militar está moi difundido entre unha parte dos camaradas do Exército Ver-
mello. Maniféstase no seguinte:
1. Estes camaradas consideras os asuntos militares e a política como opostos entre si e néganse a reco-
ñecer que os asuntos militares tan só representan un dos medios para cumprir as tarefas políticas. Algún
até chegan a afirmar que se o militar marcha ben, o político naturalmente marchará ben; se o militar non
marcha ben, tampouco o fará o político. Así van tan lonxe que conceden aos asuntos militares unha posi-
ción rectora sobre a política. (...)

Sobre a rectificación das ideas erradas no Partido
(decembro de 1929)

Obras Escollidas, t. I.

A educación ideolóxica é o eslavón chave que debemos empuñar con firmeza no labor de unir todo o Par-
tido para a gran loita política. De non proceder así, o Partido non poderá cumprir ningunha das súas ta-
refas políticas.

Sobre o goberno de coalición
(24 de abril de 1945)

Obras Escollidas, t.III.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Nos últimos tempos debilitouse o labor ideolóxico e político entre os intelectuais e a mocidade estudante,
e xurdiron algunhas tendencias malsás. Aos ollos dalgúns, xa é innecesario preocuparse da político, do
futuro da patria ou os ideais da humanidade, e o marxismo, que estaba antes tan de moda, xa non o está
tanto. Para contrarrestar estas tendencias debemos intensificar agora o noso labor ideolóxico e político.
Tantos os intelectuais como os estudantes deben estudar con entusiasmo. Á par do estudo das súas es-
pecialidades, teñen que progresar ideolóxica e politicamente, e para iso deben estudar o marxismo e os
problemas políticos e de actualidade. Non ter unha concepción política xusta equivale a non ter alma. (...)
Todos os departamentos e organizacións deben responsabilizarse do labor ideolóxico e político. Iso aplí-
case ao Partido Comunista, á Liga da Xuventude, aos departamentos gobernamentais encargados deste
labor e con maior motivo, aos directores e profesores dos centros docentes.

Sobre o tratamento correcto das contradicións no seo do pobo
(27 de febreiro de 1957)

Obras Escollidas, t.V.

Grazas á educación política, os soldados do Exército Vermello adquiriron conciencia de clase e coñece-
mentos elementais no que atinxe a como distribuír a terra, estabelecer os órganos do Poder, armar os
obreiros e campesiños, etc. Saben que están a loitar para si mesmos, para a clase obreiro e o campesi-
ñado. Polo tanto, soportan se queixarse as penalidades da dura loita. Cada compañía, batallón ou rexe-
mento ten o seu comité de soldados, que representa os intereses destes e realiza o traballo político e de
masas.

A loita nas montañas Chingkang
(25 de novembro de 1928)

Obras Escollidas, t.I.
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O correcto desenvolvemento da campaña de narración dos sufrimentos (sufrimentos inflixidos ao pobo tra-
ballador pola vella sociedade e polos reaccionarios) e das tres verificacións (da orixe de clase, do cum-
primento do deber e da vontade de loita) elevou en gran medida a conciencia política dos mandos e
combatentes de todo o exército na loita pola emancipación das masas traballadoras explotadas, polo cum-
primento da reforma agraria en todo o país e pola destrución da cuadrilla de Chiang Kai-shek inimigo
común do pobo. Ao tempo, fortaleceu de xeito considerábel a xa firme cohesión de todos os mandos e
combatentes baixo a dirección do Partido Comunista. Sobre esta base, o exército adquiriu un maior grao
de pureza, fortaleceu a disciplina, despregou un movemento de adestramento masivo das tropas e seguiu
desenvolvendo, cunha dirección eficaz en en completa orde, a democracia nos terreos político, económico
e militar. Desta forma, o exército uniuse como un só home, achegando cada un as súas ideas e os seus
esforzos; non teme ningún sacrificio, sabe vencer as dificultades materiais e dá proba de intrepidez e he-
roísmo colectivos na destrución do inimigo. Semellante exército será invencíbel.

Sobre a Gran vitoria no Noroeste e o movemento de educación ideolóxica de novo tipo no Exército de Liberación
(7 de marzo de 1948)
Obras Escollidas, t.IV.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Nos últimos meses, case todas as unidades do Exército Popular de Liberación utilizaron os intervalos
entre as batallas para emprender un vasto traballo de adestramento e consolidación. Este labor levouse
a cabo cunha dirección eficaz, en completa orde e de maneira democrática. Con isto estimulouse o fervor
revolucionario das grandes masas de mandos e combatentes, fíxoselles comprender con claridade o ob-
xectivo da guerra, elimináronse as tendencias ideolóxicas incorrectas e os fenómenos indesexábeis no
exército, educáronse os cadros e combatentes e creceuse de xeito enorme a capacidade de combate do
exército. De agora en adiante debemos continuar realizando este novo tipo de movemento democrático de
masas para a educación ideolóxica no exército.

Discurso pronunciado nunha conferencia de cadros da rexión liberada de Shansi-Suiyuán
(1º de abril de 1948)

Obras Escollidas, t.IV.

A política educativa do Instituto Militar e Político Antixaponés é: firme e xusta orientación política, abne-
gación e sinxeleza no traballo, flexibilidade e axilidade na estratexia e a táctica. Estes son os tres ele-
mentos indispensábeis para a formación dun soldado revolucionario antixaponés, e é en concordancia
con eles como o persoal do Instituto ensina e os alumnos estudan.

Ser atacado polo inimigo non é mala cousa senón unha boa cousa
(26 de maio de 1939)
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A nosa nación tivo sempre un estilo de loita tenaz que debemos desenvolver. (...) O Partido Comunista en
particular, propugnou sempre unha firme e xusta orientación política. (...) Esta orientación é inseparábel
do estilo de loita tenaz. Sen unha orientación política firme e xusta non é posíbel promover ese estilo de
loita. E sen un estilo así, tampouco é posíbel aplicar unha firme e xusta orientación política.

Discurso no acto público de Yenán en celebración do Día Internacional do Traballo
(1º de maio de 1939)

Unidade, dinamismo, seriedade e vivacidade. 
Lema para o Instituto Político e Militar Antixaponés.

O que realmente conta no mundo é ser concienciudo, e o Partido Comunista esfórzase por ser o máis
concienciudo. 

Conversa con estudantes e practicantes chineses en Moscova
(17 de novembro de 1957)

Citas do presidente Mao Tse Tung



XIII. Relacións entre oficiais e soldados

O noso exército adhírese invariabelmente a dous principios: o primeiro, debemos ser implacábeis co in-
imigo, esmagalo e aniquilalo; o segundo, debemos ser bondadosos e unirnos cos nosos, co pobo, os ca-
maradas, os nosos superiores e subordinados. 

Discurso na recepción ofrecida polo Comité Central do Partido na honra da delegación de militares modelo no estudo das
Unidades de Retagarda

(18 de setembro de 1944)

Vimos de todos os recunchos do país e únenos un obxectivo revolucionario común. (...) Os nosos cadros
deben preocuparse por cada soldado, e todos os que integran as filas revolucionarias débense coidar,
terse afecto e axudarse mutuamente.

Servir o pobo
(8 de setembro de 1944)
Obras Escollidas, t.III.

Hai que despregar, en cada unidade do exército, un movemento de apoio aos cadros e preocupación polos
soldados, chamando os cadros a preocupárense polos soldados e estes a apoiar os cadros. Uns e outros
deben facerse ver de maneira franca os defectos e erros, e corrixilos con rapidez. Deste modo, obterase
unha excelente unidade interna. 

As tarefas para 1945
(15 de decembro de 1944)

96

o Libro Vermello



97

Moitos cren que son os métodos errados os que provocan tensión nas relacións entre oficiais e soldados
e entre exército e pobo, pero eu sempre lles dixen que a cuestión reside na actitude fundamental (ou o
principio fundamental), que debe ser de respecto aos soldados e ao pobo. Desta actitude nacen a política,
os métodos e as maneiras apropiadas. Se nos apartamos desta actitude, a política, os métodos e as ma-
neiras serán, de xeito inevitábel, erradas, e non se acadarán de ningún modo boas relacións entre oficiais
e soldados e entre exército e pobo. O noso traballo político no exército ten tres principios cardinais: pri-
meiro, unidade entre oficiais e soldados; segundo, unidade entre exército e pobo, e terceiro, desintegra-
ción das forzas inimigas. Para aplicar con eficacia estes principios hai que partir da actitude fundamental
de respecto aos soldados, ao pobo e á dignidade humana dos prisioneiros de guerra que depuxesen as
armas. Quen pensan que non se trata dunha actitude fundamental, senón dunha cuestión técnica, están
moi equivocados e deben corrixir o seu erro. 

Sobre a guerra prolongada
(maio de 1938)

Obras Escollidas, t.II.

Ao actuar entre os traballadores, os comunistas deben empregar o método democrático de persuasión e
educación e en ningún caso adoptar unha actitude autoritaria ou recorrer á coacción. O Partido Comunista
da China observa con fidelidade este principio marxista-leninista.

Sobre o tratamento correcto das contradicións no seo do pobo
(27 de febreiro de 1957)

Obras Escollidas, t.V.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Os nosos camaradas deben comprender que a reeducación ideolóxica supón un traballo prolongado, pa-
ciente e minucioso, e non poden pretender que cunhas cantas conferencias ou reunións a xente cambie
a súa ideoloxía formada ao longo de décadas de vida. A única forma de convencer é a persuasión, non a
coacción. Esta última xamais acadará convencer a ninguén. É inútil calquera intento de convencer pola
forza. Semellante método pode empregarse co inimigo, mais de ningún modo con camaradas ou amigos. 

Discurso ante a Conferencia Nacional do Partido Comunista da China sobre o Traballo de Propaganda.
(12 de marzo de 1957)
Obras Escollidas, t.V.

Debemos trazar unha liña divisoria entre o inimigo e nós, e non adoptar unha posición antagónica cara aos
nosos camaradas tratándoos como inimigos. Ao falar, debemos facelo co ardente desexo de defender a
causa do pobo e de elevar a súa conciencia política, e en ningún momento ridiculizalo ou atacalo.

Ibíd.
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XIV. Relacións entre exército e pobo

O exército debe fundirse co pobo, de xeito que este vexa nel o seu propio exército. Un exército así será in-
vencíbel. (...)

Sobre a guerra prolongada
(maio de 1938)

Obras Escollidas, t.II.

Hai que facer comprender a cada camarada que, se nos apoiamos no pobo cremos con firmeza no ines-
gotábel poder creador das masas populares e, polo tanto, confiamos no pobo e identificámonos con el, po-
deremos superar toda dificultade e calquera inimigo, no canto de esmagarnos, será esmagado por nós.

Sobre o goberno de coalición
(24 de abril de 1945)

Obras Escollidas, t.III.

Onde queira que vaian, os nosos camaradas deben estabelecer boas relacións coas masas, preocuparse
por elas e axudalas a vences as súas dificultades. Deben unirse coas masas populares, e canto máis nu-
merosas sexan as masas coas que se unan, tanto mellor.

Sobre as negociacións de Chungching
(17 de outubro de 1945)
Obras Escollidas, t.IV.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Nas rexións liberadas, o exército debe apoiar o goberno e preocuparse polo pobo, e os órganos do Poder
democrático, pola súa banda, deben dirixir o pobo no seu esforzo por apoiar o exército e preocuparse
polas familias dos combatentes da Guerra de Resistencia. Deste maneira, faranse aínda mellor as rela-
cións entre exército e pobo.

Sobre o goberno de coalición
(24 de abril de 1945)

Obras Escollidas, t.III.

No exército debe efectuarse un traballo ideolóxico entre todos os mandos e combatentes para que com-
prendan cabalmente a importancia de apoiar o goberno e preocuparse polo pobo. Se o exército cumpre
ben este deber, os órganos de Poder locais e a poboación mellorarán, á súa vez, as relacións co exército.

Orientación do noso traballo para 1946 nas rexións liberadas
(15 de decembro de 1945)

Obras Escollidas, t.IV

Nas campañas de apoiar o goberno e preocuparse polo pobo, e de apoiar o exército e preocuparse polas
familias dos combatentes da Guerra da Resistencia, as unidades do exército e os organismos do Partido
e do goberno deben examinar a fondo os seus respectivos defectos e erros cometidos en 1943, e corrixi-
los resoltamente en 1944. De agora en adiante o primeiro mes de cada ano lunar desenvolveranse en
todas as bases campañas como estas. No curso delas, procederase a ler unha e outra vez os compromi-
sos de apoiar o goberno e preocuparse polo pobo, e de apoiar o exército e preocuparse polas familias con
combatentes da Guerra de Resistencia, e efectuaranse repetidas autocríticas ante as masas por toda ar-
bitrariedade que cometesen as tropas nas bases de apoio contra os cadros do Partido e do goberno con-
tra os civís, e polas insuficiencias na atención destes cara ás tropas (cada parte criticarase a si mesma e
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non á outra), para que estes defectos e erros que emenden definitivamente.
Despregar nas bases de apoio as campañas de redución de arrendos, de aumento da produción e de apoio do exército ao

goberno e preocupación polo pobo.
(1º de outubro de 1943)
Obras Escollidas, t.III.

Citas do presidente Mao Tse Tung



XV. Democracia nos tres terreos principais

Cómpre practicar nun grao apropiado a democracia no exército. O principal é abolir a práctica feudal de
castigos corporais e insultos e velar porque oficiais e soldados compartan penas e alegrías na vida cotiá.
Unha vez que isto se consiga, acadarase a unidade entre oficiais e soldados, aumentará de xeito extraor-
dinario a capacidade combativa do exército e non haberá motivo para inquietarse pola nosa capacidade
para soster esta longa e encarnizada guerra.

Sobre a guerra prolongada
(maio de 1938)

Obras Escollidas, t.II.

Malia as duras condicións de vida e os frecuentes combates, o Exército Vermello mantense tan firme
como antes; isto explícao, ademais do papel do partido, a práctica dos principios democráticos no exér-
cito. Os oficiais non golpean os soldados, oficiais e soldados reciben trato igual, estes últimos gozan de
liberdade de reunión e de palabra, rematouse coas formalidades inútiles e as finanzas manéxanse á vista
de todos. (...) Na China, a democracia non só a necesita o pobo, senón tamén o exército. O sistema de-
mocrático no exército é unha arma importante para destruír aqueles trazos propios dos exércitos mer-
cenarios feudais. 

A loita nas montañas Chingkang
(25 de novembro de 1928)

Obras Escollidas, t.I.
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A orientación do traballo político no noso país consiste en despregar sen reservas a actividade dos solda-
dos, os mandos e o resto do persoal, coa finalidade de acadar, mediante un movemento democrático baixo
unha dirección centralizada, tres obxectivos principais: algo grao de unidade política, mellores condicións
de vida e un nivel superior de habilidade militar e preparación táctica. As tres verificacións e as tres recti-
ficacións [*] que na actualidade se levan a cabo con entusiasmo nas unidades do noso exército oriéntanse
a lograr os dous primeiros obxectivos a través da prácticas da democracia no político e económico.
A democracia no económico require que se lle asegure aos representantes elixidos polos soldados o de-
reito a secundar ao mando da compañía (sen pasar por riba da súa autoridade) na administración das vi-
tuallas e outras provisións. 
A democracia no militar require que se realice, nos períodos de adestramento, unha instrución mutua
entre oficiais e soldados e entre os mesmos soldados, e que nos períodos de combate as compañías re-
alicen reunións grandes e pequenas na fronte mesma. Baixo a dirección do mando da compañía, hai que
estimular os soldados a discutir a maneira de atacar e tomar as posicións inimigas e de cumprir outras
tarefas de combate. Cando a loita se prolonga por algúns días, hai que realizar varias desas reunións. Se-
mellante democracia no militar practicouse con gran éxito na batalla de Panlung, Norte de Shensí e na
batalla de Shichiachuang, rexión de Shansí-Chajar-Jopei. Probouse que esta práctica só carrexa benefi-
cios e non causa prexuízo ningún.
* [As tres verificacións e as tres rectificacións constituíron un importante movemento para a consolidación do Partido e o
reforzamento da educación ideolóxica no exército, que o noso Partido efectuou en conexión coa reforma agraria durante a Guerra
Popular de Liberación. As tres verificacións significaban, nas organizacións locais do Partido, verificar a orixe da clase, a ideoloxía
e o estilo de traballo, e no exército, verificar a orixe de clase, o cumprimento do deber e a vontade de loita. As tres rectificacións
significaban a consolidación da organización, o fortalecemento da educación ideolóxica e a rectificación do estilo de traballo.]

O movemento democrático no exército 
(30 de xaneiro de 1948)
Obras Escollidas, t.IV.

Citas do presidente Mao Tse Tung



O partido Comunista da China, que está empeñado nunha grandiosa loita, esixe a todos os seus organis-
mos dirixentes, membros e cadros que despreguen ao máximo a súa iniciativa; só así será posíbel a vito-
ria. Esta iniciativa debe manifestarse concretamente no poder creador dos organismos dirixentes, os
cadros e os membros do Partido, no seu sentido da responsabilidade, no vigor que poñan no traballo, na
audacia e habilidade coa que presenten os problemas, expoñan as súas opinións e critiquen os defectos,
así como na supervisión da camaradaría que exerzan sobre os organismos e cadros dirixentes. Doutro
modo, a iniciativa carecerá de contido. Con todo, o despregue desta iniciativa depende do grao de demo-
cracia existente na vida do Partido. Sen democracia abonda na vida do Partido, resulta imposíbel despre-
gar esta iniciativa. Só nun ambiente democrático pode formarse unha gran cantidade de homes capaces.

O papel do Partido Comunista da China na guerra nacional
(outubro de 1938)

Obras Escollidas, t.II.

A quen queira, sempre que non sexa un elemento hostil nin recorra a ataques virulentos, hai que permi-
tirlle falar, e non importa que se equivoque. Os dirixentes a todos os niveis teñen a obriga de escoitar aos
demais. É necesario observar dous principios:1) dicir todo o que se sabe e dicilo sen reservas, 2) non cul-
par ao que fala, senón tomar as súas palabras como unha advertencia. A menos que se observe autén-
tica e non falsamente o principio de non culpar o que fala, será imposíbel lograr que se diga todo o que
se sabe e sen reservas. 

As tarefas para 1945
(15 de decembro de 1944)
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Dentro do Partido hai que educar os militantes nos problemas da democracia para que comprendan que
se entende por vida democrática, cal é a relación entre a democracia e o centralismo e como pór en prác-
tica o centralismo democrático. Só deste modo se pode desenvolver de xeito efectivo a democracia no seo
do Partido e, ao mesmo tempo, evitar o ultrademocratismo e a tendencia a deixar pasar as cousas, ten-
dencia que socava a disciplina. 

O papel do Partido Comunista da China na guerra nacional
(outubro de 1938)

Tanto no exército como nas organizacións locais, a democracia interna do Partido debe servir para forta-
lecer a disciplina e incrementar a capacidade combativa, e non para debilitalas.

Ibíd. 

Debemos extirpar as raíces do ultrademocratismo no plano teórico. É preciso sinalar, en primeiro lugar,
que o ultrademocratismo é perigoso porque dana e mesmo fende por completo a organización do Partido
e debilita e mesmo destrúe na súa totalidade a capacidade combativa do Partido, imposibilitándoo para
cumprir as súas tarefas de loita e causando, por conseguinte, a derrota da revolución. En segundo lugar,
é indispensábel destacar que o ultrademocratismo ten a súa orixe na aversión individualista da pequena
burguesía á disciplina. Esta aversión, unha vez introducida no Partido, tradúcese en ideas ultrademocrá-
ticas no político e no orgánico, ideas absolutamente incompatíbeis coas tarefas de loita do proletariado.

Sobre a rectificación das ideas erradas no Partido
(decembro de 1929)
Obras Escollidas, t.I.

Citas do presidente Mao Tse Tung



XVI. Educación e adestramento militar

A nosa política educativa debe permitir a todos aqueles que reciben educación desenvolvérense moral, in-
telectual e fisicamente e convertérense en traballadores cultos e con conciencia socialista.

Sobre o tratamento correcto das contradicións no seo do pobo
(27 de febreiro de 1957)

Obras Escollidas, t.V.

No relativo á educación dos cadros no traballo ou nas escolas para cadros, estabelecerase a política de
tomar como centro o estudo dos problemas prácticos da revolución chinesa e como guía os principios
fundamentais do marxismo-leninismo, e débese descartar o método de estudar o marxismo-leninismo de
maneira estática e sen conexión coa vida.

Reformemos o noso estudo
(maio de 1941)

Obras Escollidas, t.III.

O máis importante para unha academia militar é escoller o director e os instrutores e estabelecer os prin-
cipios de ensino.

Problemas estratéxicos da guerra revolucionaria da China
(Decembro de 1936)
Obras Escollidas, t.I.
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Se nunha escola de cen persoas non hai un grupo dirixente de varias persoas ou unha ducia ou máis, for-
mado de acordo coas circunstancias reais (e non reunido de xeito artificial) e composto por profesores, em-
pregados e estudantes máis activos, rectos e espertos, esa escola ha de marchar mal. 

Algunhas cuestións sobre os métodos de dirección
(1º de xuño de 1943)

Obras Escollidas, t.III.

Todos os mandos e combatentes do noso exército deben perfeccionar a súa arte militar, avanzar con va-
lentía nesta guerra que será coroada coa nosa vitoria, e liquidar todos os inimigos de forma resolta, de-
finitiva, cabal e completa. 

Manifesto do Exército Popular de Liberación da China
(outubro de 1947)

Obras Escollidas, t.IV.

Atribuirase igual importancia aos aspectos político e militar do programa dun ano de consolidación e
adestramento que acaba de iniciarse, e integraranse ambos aspectos. Ao comezo, farase fincapé no as-
pecto político, a mellora das relacións entre oficiais e soldados, o fortalecemento da unidade interna e a
promoción dun elevado entusiasmo nos cadros e os combatentes. Só así se realizarán con facilidade a con-
solidación e o adestramento militares e acadaranse mellores resultados.

As tarefas para 1945
(15 de decembro de 1944)

Citas do presidente Mao Tse Tung



En canto ao método de adestramento, é indispensábel despregar o movemento de adestramento de masas
no que o oficial ensínalle ao soldado, o soldado ensínalle ao oficial e o soldado ensínalle ao soldado. 

Orientación do noso traballo para 1946 nas rexións liberadas
(15 de decembro de 1945)

Obras Escollidas, t.IV.

A nosa consigna no adestramento das tropas é: o oficial ensínalle ao soldado, o soldado ensínalle ao ofi-
cial e o soldado ensínalle ao soldado. Os soldados teñen moita experiencia práctica de combate. Os ofi-
ciais deben aprender deles, e aumentarán a súa capacidade facendo súa a experiencia allea.

Charla aos redactores do “Diario de Shansí-Suiyuán”
(2 de abril de 1948)

Obras Escollidas, t.IV.

En canto ao programa de adestramento, o obxectivo principal segue sendo mellorar as técnicas de tiro,
de cargo á baioneta, de lanzamento de granadas, etc., e o obxectivo secundario, elevar a preparación tác-
tica, hai que prestar particular atención aos exercicios de combate nocturno.

Orientación do noso traballo para 1946 nas rexións liberadas
(15 de decembro de 1945)

Obras Escollidas, t.IV.
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XVII. Servir o pobo

Debemos ser modestos e prudentes, previrnos contra a fachenda e a precipitación, e servir de todo cora-
zón ao pobo chinés. (...)

Dous destinos posíbeis da China
(23 de abril de 1945)

Obras Escollidas, t.III.

Servir de todo corazón o pobo, sen afastarnos das masas nin por un instante, partir en cada caso dos
intereses do pobo e non dos intereses de ningún individuo ou pequeno grupo, e identificar a nosa res-
ponsabilidade ante o pobo coa nosa responsabilidade ante os organismos dirixentes do Partido: ese é o
noso punto de partida.

Sobre o goberno de coalición
(24 de abril de 1945)

Obras Escollidas, t.III.

Os organismos estatais practican o centralismo democrático, deben apoiarse nas masas populares e o seu
persoal debe servir o pobo.

Sobre o tratamento correcto das contradicións no seo do pobo
(27 de febreiro de 1957)

Obras Escollidas, t.V. 

Citas do presidente Mao Tse Tung



O espírito do camarada Bethune, a súa total dedicación aos demais sen a menor preocupación de si
mesmo, expresábase no seu infinito sentido de responsabilidade no traballo e no seu infinito cariño polos
camaradas e o pobo. Cada comunista debe seguir o seu exemplo. (...) 
Todos debemos aprender do seu desinterese absoluto. Quen teña este espírito pode serlle moi útil ao
pobo. A capacidade dun home pode ser grande ou pequeno, pero abonda con que teña este espírito para
ser home de elevados sentimentos, home íntegro e virtuoso, home desprovisto de intereses triviais, home
de proveito para o pobo.

En memoria de Norman Bethune
(12 de decembro de 1939)

Obras Escollidas, t.II.

O noso Partido Comunista, así como o VIII Exército e o Novo 4º Corpo do Exército dirixidos polo Partido,
son destacamentos da revolución. Estes destacamentos nosos están dedicados por completo á liberación
do pobo e traballan polos intereses do pobo.

Servir o pobo
(8 de setembro de 1944)
Obras Escollidas, t.III.

Todos nós, os cadros, en calquera posto que esteamos, somos servidores do pobo, e todo canto facemos
vai en servizo do pobo. Como, daquela, podemos ser remisos a desfacernos dos nosos defectos?

As tarefas para 1945
(15 de decembro de 1944)
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Temos o deber de ser responsábeis ante o pobo. Ser responsábeis ante o pobo significa que cada pala-
bra, cada acto e cada medida política nosas deben concordar cos intereses do pobo, e se cometemos
erros, debemos corrixilos. 

A situación e a nosa política despois da vitoria na Guerra de Resistencia contra o Xapón
(13 de agosto de 1945)
Obras Escollidas, t.IV.

Alí onde hai loita, hai sacrificios, e a morte é cousa corrente. Mais, para nós, que temos a mente posta nos
intereses do pobo e nos sufrimentos da gran maioría, é unha morte digna morrer polo pobo. Porén, de-
bemos reducir ao mínimo os sacrificios innecesarios. 

Servir o pobo
(8 de setembro de 1944)
Obras Escollidas, t.III.

Todos os homes han de morrer, mais a morte pode ter distintos significados. O antigo escritor chinés
Sima Chien dicía: malia que a morte nos chegue a todos, pode ter máis peso que o monte Taishan ou
menos que unha pluma. Morrer polos intereses do pobo ten máis peso que o monte Taishan, servir os fas-
cistas e morrer polos que explotan e oprimen o pobo ten menos peso que unha pluma.

Ibíd.

Citas do presidente Mao Tse Tung



XVIII. Patriotismo e internacionalismo

Poden os comunistas, que son internacionalistas, seren ao mesmo tempo patriotas? Sostemos que non
só poden, senón que deben selo. O contido concreto do patriotismo está determinado polas condicións his-
tóricas. Existe o patriotismo dos agresores xaponeses e de Hitler, e existe o noso patriotismo. Os comu-
nistas deben oporse resoltamente ao patriotismo dos agresores xaponeses e de Hitler. Os comunistas
xaponeses e alemáns son derrotistas con respecto ás guerras sostidas polos seus países. Recorrer a
todos os medios posíbeis para facer fracasar as guerras dos agresores xaponeses e de Hitler corres-
ponde aos intereses dos pobos xaponés e alemán, e canto máis completa sexa a derrota, tanto mellor. (....)
Isto explícase porque as guerras desatadas polos agresores xaponeses e Hitler prexudican os pobos dos
seus propios países do mesmo xeito que os demais pobos do mundo. O caso da China é distinto, porque
ela é vítima da agresión. Por conseguinte, os comunistas chineses debemos unir o patriotismo co inter-
nacionalismo. Somos á vez internacionalistas e patriotas, e a nosa consigna é loitar en defensa da patria
contra os agresores. Para nós, o derrotismo é u crime, e loitar pola vitoria na Guerra de Resistencia con-
tra o Xapón, un deber ineludíbel. Porque só loitando en defensa da patria poderemos derrotar os agreso-
res e acadar a liberación nacional, e só acadando a liberación nacional, o proletariado e os demais
traballadores poderán conquistar a súa propia emancipación. A vitoria da China e a derrota dos imperia-
listas invasores constituirán unha axuda para os pobos dos demais países. De aí que o patriotismo sexa
a aplicación do internacionalismo nas guerras de liberación nacional.

O papel do Partido Comunista da China na guerra nacional
(outubro de 1938)

Obras Escollidas, t.II. 
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Que espírito impulsa un estranxeiro a entregarse desinteresadamente á causa da liberación do pobo chi-
nés como á súa propia? O espírito do internacionalismo, o espírito do comunismo, do que todos os co-
munistas chineses debemos aprender. (...) Debémonos unir co proletariado de todos os países capitalistas,
co proletariado do Xapón, Inglaterra, Estados Unidos, Alemaña, Italia e demais países capitalistas; só así
se poderá derrocar o imperialismo, liberar a nosa nación e o noso pobo e liberar as noutras nacións e
pobos do mundo. Este é o noso internacionalismo, o internacionalismo que opomos ao nacionalismo  es-
treito e ao patriotismo estreito.

En memoria de Norman Bethune
(21 de decembro de 1939)

Obras Escollidas, t.II.

Para conquistar a súa completa liberación, os pobos oprimidos débense apoiar ante todo na súa propia loita,
e só en segundo lugar, na axuda internacional. Os pobos que conquistamos a vitoria na nosa revolución de-
bemos axudar aos que aínda están a loitar pola súa emancipación. Este é o noso deber internacionalista. 

Conversación con amigos africanos
(8 de agosto de 1963)

Os países socialistas son estados dun tipo totalmente novo, onde as clases explotadoras foron derruba-
das e o pobo traballador ten nas súas mans o Poder. Nas relacións entre estes países aplícase o princi-
pio do internacionalismo unido co patriotismo. Estamos estreitamente ligados polos intereses e ideais
comúns.

Discurso na reunión do Soviet Supremo da URSS na conmemoración do 40º aniversario da Gran Revolución Socialista de
outubro

(6 de novembro de 1957)

Citas do presidente Mao Tse Tung



Os pobos dos países do campo socialista débense unir; os pobos dos países de Asia, África e América La-
tina débense unir; os pobos de todos os continentes débense unir; todos os países amantes da paz dé-
bense unir; todos os países sometidos á agresión, control, intervención ou atropelo dos Estados Unidos
débense unir para formar a fronte máis ampla contra a política de agresión e guerra do imperialismo
norteamericano e en defensa da paz mundial.

Declaracións de apoio ao pobo panameño na súa xusta loita patriótica contra o imperialismo norteamericano
(12 de xaneiro de 1964)

As cousas desenvólvense sen cesar. Transcorreron só 45 anos desde a Revolución de 1911, mais o as-
pecto da China cambiou por completo. Ao cabo doutros 45 anos, para o ano 2001, a comezos do século XXI,
a China experimentará cambios aínda maiores. Será un poderoso país industrial socialista. E así debe
ser. Cunha superficie de 9.600.000 quilómetros cadrados e unha poboación de 600 millóns de persoas, a
China debe facer unha contribución comparativamente grande á humanidade. Durante un longo período
a súa achega foi moi reducida, e isto apesáranos. 
Pero sexamos modestos, non só agora, senón tamén despois de 45 anos. Sexamos modestos sempre.
Nas nosas relacións internacionais, os chineses debemos liquidar calquera manifestación de chovinismo
de gran potencia de forma resolta, definitiva, cabal e completa.

En memoria do Dr. Sun Yat-sen
(novembro de 1956)

Obras Escollidas, t.V.
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Nunca debemos adoptar unha actitude altiva de chovinismo de gran potencia, nin envaidecernos pola vi-
toria da nosa revolución ou polos éxitos logrados na construción. Toda nación, grande ou pequena, ten os
seus aspectos positivos e negativos. 

Discurso de apertura no VIII Congreso Nacional do Partido Comunista da China
(15 de setembro de 1956)

Citas do presidente Mao Tse Tung



XIX. Heroísmo revolucionario

Este exército ten un espírito intrépido; está decidido a vencer a calquera inimigo e xamais se deixará so-
meter. Sexan cales sexan as dificultades e penalidades, mentres quede un home, continuará loitando.

Sobre o goberno de coalición
(24 de abril de 1945)

Obras Escollidas, t.III.

Pór en pleno xogo o noso estilo de loita; valentía no combate, espírito de sacrificio, desprezo á fatiga e te-
nacidade nos combates continuos (é dicir, estabelecer combates sucesivos nun curto lapso e sen tomar
repouso).

A situación actual e as nosas tarefas
(25 de decembro de 1947)

Obras Escollidas, t.IV.

Milleiros e milleiros de mártires ofrendaron heroicamente a súa vida en aras dos intereses do pobo. Man-
teñamos no alto a súa bandeira e avancemos polo camiño tinguido co seu sangue!

Sobre o goberno de coalición
(24 de abril de 1945)

Obras Escollidas, t.III.
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Ser resolto, non temer ningún sacrificio e superar todas as dificultades para conquistar a vitoria.
O vello parvo que removeu as montañas

(11 de xuño de 1945)
Obras Escollidas, t.III.

No momento decisivo do avance da Expedición ao Norte, a traidora e antipopular política de depuración
do partido e represión sanguenta adoptada polas autoridades do Kuomintang destruíu esta fronte única
nacional – fronte única formada polo Kuomintang e o Partido Comunista e todos os sectores do pobo e que
encarnaba a causa da liberación do pobo chinés – e toda a súa política revolucionaria. (...) Desde entón, a
unidade foi substituída pola guerra civil, a democracia pola ditadura e a China luminosa por unha China
sumida en tebras. Mais o Partido Comunista da China e o pobo chinés non foron amedrentados, someti-
dos nin exterminados. Puxéronse en pé, limparon as manchas de sangue, enterraron os camaradas caí-
dos e volveron á loita. Enarborando a gran bandeira da revolución, iniciaron a resistencia armada e, en
vastas zonas do territorio chinés, estabeleceron órganos do Poder popular, levaron a cabo a reforma agra-
ria, crearon un exército popular – o Exército Vermello da China – e conservaron e aumentaron as forzas
revolucionarias do pobo chinés.

Sobre o goberno de coalición
(24 de abril de 1945)

Citas do presidente Mao Tse Tung



Vostedes teñen moitas boas calidades e renderon grandes servizos, pero recorden sempre non caer na fa-
chenda. Respéctaos todo o mundo, e meréceno, porén, isto leva con facilidade á presunción. Se miran por
riba do ombreiro, se abandonan a modestia e o esforzo e se perden o respecto aos demais, aos cadros e
ás masas, deixarán de ser heroes e traballadores modelo. Houbo xente así no pasado e agardo que vos-
tedes non sigan o seu exemplo.

Aprendamos a facer o traballo económico
(10 de xaneiro de 1945)
Obras Escollidas, t.III.

Na loita por aniquilar o inimigo e por restabelecer e desenvolver a produción industrial e agrícola, vos-
tedes superaron moitas dificultades e penalidades e deron mostras de inmensa coraxe, sabedoría e ini-
ciativa. Son modelo para toda a nación chinesa, columna vertebral no avance vitorioso da causa popular
nos distintos terreos, seguro sostén do Goberno Popular e ponte que une o Goberno Popular coas gran-
des masas.
Mensaxe de saudación en nome do Comité Central do Partido Comunista da China á Reunión Nacional de Representantes dos

heroes de Combate e Traballadores Modelo
(25 de setembro de 1950)

A nosa nación, a nación chinesa, ten coraxe para combater o inimigo até a derradeira gota de sangue, de-
terminación para recobrar coas súas propias forzas canto perdeu, e capacidade para erguerse sobre os
seus propios pés entre as demais nacións.

Sobre a táctica da loita contra o imperialismo xaponés
(27 de decembro de 1935)

Obras Escollidas, t.I.
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XX. Construír o noso país con laboriosidade e economía

Debemos velar porque todos os nosos cadros e todo o noso pobo teñan sempre presente que a China é
un gran país socialista, pero ao mesmo tempo un país economicamente atrasado e pobre, e que isto é unha
contradición moi grande. Para converter o noso país nun país rico e poderoso requírense varios decenios
de intensos esforzos que supoñen, entre outras cousa, a observancia dun rigoroso réxime de economías
e a loita contra o malgasto, é dicir, a aplicación da política de construír o noso país con laboriosidade e eco-
nomía.

Sobre o tratamento correcto das contradicións no seo do pobo
(27 de febreiro de 1957)

Obras Escollidas, t.V.

Hai que administrar con laboriosidade e economía as fábricas, os estabelecementos comerciais, as em-
presas estatais e cooperativas, así como as demais empresas e institucións. Hai que observar o principio
de laboriosidade e economía en todas as actividades. Este principio de economizar é un dos fundamen-
tais na economía socialista. A China é un país grande, mais aínda moi pobre. Levará décadas facer dela
un país próspero. Aínda entón teremos que seguir aplicando o principio de laboriosidade e economía.
Mais, é nas próximas décadas, no período dos primeiros plans quinquenais, cando debemos promover en
particular a laboriosidade e a economía, dedicar unha atención especial ao réxime de economías.

Nota de introdución ao artigo “Administrar as cooperativas con laboriosidade e economía”
(setembro e decembro de 1955)

Obras Escollidas, t.V.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Alí onde esteamos, debemos empregar con maior economía os nosos recursos humanos e materiais, e
de ningún modo ver só o momento presente nin tolerar a dilapidación e o malgasto. Onde nos atopemos
a partir do primeiro ano de traballo temos que pensar nos moitos vindeiros anos, na guerra prolongada
para soster, na contraofensiva e na reconstrución despois de expulsado o inimigo. Debemos, por unha
banda, gardarnos da dilapidación e o malgasto e, pola outra, esforzarnos por desenvolver a produción. No
pasado, algunhas rexións pagaron caro non facer cálculos a longo prazo, non prestar atención ao uso eco-
nómico dos recursos humanos e materiais nin ao desenvolvemento da produción. Esta é unha lección que
debe chamar a nosa atención.

Aprendamos a facer o traballo económico
(10 de xaneiro de 1945)
Obras Escollidas, t.III.

Co obxecto de acelerar a restauración e o desenvolvemento da produción agrícola, así como a produción
industrial nos poboados, debemos, no curso da nosa loita por abolir o sistema feudal, esforzármonos ao
máximo por preservar até onde sexa posíbel todos os medios de produción e de subsistencia utilizábeis,
tomarmos medidas enérxicas contra quen os destrúan ou malgasten, combatermos os excesos nas co-
midas e observarmos unha economía estrita. 

Discurso pronunciado nunha conferencia de cadros da rexión liberada de Shansí-Suiyuán
(1 de abril de 1948)

Obras Escollidas, t.IV.
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No que atinxe aos gastos gobernamentais, debémonos ater ao principio de economía. É necesario facer
comprender a todo o persoal dos organismos gobernamentais que a corrupción e o malgasto son crimes
gravísimos. A loita contra a corrupción e o malgasto deu xa algúns resultados, mais aínda se requiren
novos esforzos. Economizar cada moeda para as necesidades da guerra, para a causa revolucionaria e
para a nosa construción económica: ese é o principio que debe orientar a nosa contabilidade.

A nosa política económica
(23 de xaneiro de 1934)

Obras Escollidas, t.I.

Entre moitos dos nosos cadros medra agora unha tendencia perigosa: a negativa a compartir alegrías e
penas coas masas e a preocupación pola fama e proveito persoais. Isto é moi malo. No curso da campaña
por aumentar a produción e practicar economía debemos simplificar as nosas organizacións e transferir
cadros aos niveis inferiores a fin de que un número considerábel dos cadros se reincorpore á produción.
Esta é unha maneira de vencer esa perigosa tendencia.

Sobre o tratamento correcto das contradicións no seo do pobo
(27 de febreiro de 1957)

Obras Escollidas, t.V.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Os labores produtivos realizados polo exército con miras a autoabastecerse non só melloraron  as súas
condicións de vida, aliviaron a carga do pobo e posibilitaron con iso a ampliación do exército, senón que
ademais, deron de inmediato moitos subprodutos:
1)  Mellora das relacións entre oficiais e soldados. Ao traballaren xuntos na produción, chegaron a unha
intimidade fraternal.
2) Unha actitude máis consciente cara ao traballo. (...) Desde que o exército comezou a produción para o
seu autoabastecemento, fíxose máis consciente a súa actitude cara ao traballo e elimináronse os hábitos
do ocio.
3) Fortalecemento da disciplina. A disciplina de traballo na produción non debilitar, senón que fortalece a
disciplina dos soldados no combate e na súa vida cotiá. 
4) Mellora das relacións entre o exército e o pobo. Cando as propias tropas empezan a levar a casa, diminúen
e mesmo desaparecen os abusos contra os bens da poboación civil. No proceso da produción, o exército e a
poboación civil intercambian traballo e axúdanse mutuamente, e a amizade entre eles vese fortalecida. 
5) Menos queixas no exército respecto dos órganos do Poder e mellores relacións mutuas.
6) Impulso á gran campaña popular polo desenvolvemento da produción. Cando o exército toma parte na
produción, resulta máis evidente a necesidade de que tamén o fagan os organismos gobernamentais e ou-
tros, e fano con maior enerxía. Do mesmo modo, como é natural, resulta máis evidente a necesidade
dunha ampla campaña que comprenda a todo o pobo para aumentar a produción, e esa campaña tamén
se leva adiante con maior enerxía.
Sobre a produción no exército para o seu autoabastecemento e a importancia dos dous grandes movementos pola rectificación

do estilo de traballo e polo desenvolvemento da produción
(27 de abril de 1945)

Obras Escollidas, t.III.
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Algúns sosteñen que se as forzas armadas se ocupan da produción non poderán combater nin adestrarse,
e que se os organismos gobernamentais e outros tamén o fan, non poderán realizar o seu propio labor.
Este argumento é falso. Nos últimos anos, as nosas forzas armadas da rexión fronteiriza entregáronse a
actividades produtivas a gran escala e provéronse de suficientes alimentos e vestiario; ao mesmo tempo,
realizaron, con mellores resultados que antes, o seu adestramento e estudos políticos e culturais, e for-
taleceron máis a unidade, tanto dentro das súas filas como co pobo. O ano pasado, nas rexións da fronte,
malia levarse a cabo unha campaña pola produción a gran escala, rexistráronse enormes éxitos no com-
bate e iniciouse unha campaña extensiva de adestramento. E grazas á produción, o persoal dos organis-
mos gobernamentais e outros melloraron as súas condicións de vida e traballo con maior dedicación e
eficiencia. Isto acontece tanto na rexión fronteiriza como nas rexións da fronte. 

Aprendamos a facer o traballo económico
(10 de xaneiro de 1945)
Obras Escollidas, t.III.

Citas do presidente Mao Tse Tung



XXI. Apoiarse nos propios esforzos e traballar 

Sobre que base debe descansar a nosa política? Debe descansar na nosa propia forza, e iso significa ro-
bustecernos mediante os nosos propios esforzos. Non estamos sós, todos os países e pobos do mundo que
se opoñen ao imperialismo son os nosos amigos. Porén, facemos fincapé en apoiarnos nos nosos propios
esforzos. Ao apoiarnos nas forzas que nos mesmos organicemos podemos derrotar todos os reacciona-
rios chineses e estranxeiros.

A situación e a nosa política despois da vitoria na Guerra de Resistencia contra o Xapón
(13 de agosto de 1945)
Obras Escollidas, t.IV.

Somos partidarios de apoiarnos nos nosos propios esforzos. Agardamos obter axuda estranxeira, mais non
debemos depender dela. Confiamos nos nosos propios esforzos, no poder creador de todo o exército e de
todo o pobo.

Aprendamos a facer o traballo económico
(10 de xaneiro de 1945)
Obras Escollidas, t.III.
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Trunfar en todo o país só é o primeiro paso dunha gran marcha de dez mil lis. (...) A revolución chinesa é
grandiosa, mais logo da revolución, o camiño será aínda máis longo e a nosa tarefa aínda máis grandiosa
e ardua. Este é un punto que hai que explicar desde agora no Partido para que os camaradas sigan a ser
modestos, prudentes e libres de arrogancia e precipitación no seu estilo de traballo, e perseveren no seu
estilo de vida sinxela e loita dura. 

Informe ante a II Sesión Plenaria do Comité Central elixido no VII Congreso Nacional do Partido Comunista da China
(5 de marzo de 1949)
Obras Escollidas, t.IV.

Hai que eliminar por completo toda idea existente entre os nosos cadros de acadar vitorias sinxelas por
obra da boa sorte, sen unha loita dura e acerba, sen suor e sangue. 

Crear sólidas bases de apoio no Nordeste
(28 de decembro de 1945)

Obras Escollidas, t.IV.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Debemos realizar entre o pobo unha propaganda constante sobre os progresos do mundo e o seu futuro
luminoso, para que adquira confianza na vitoria. 
Ao mesmo tempo, debemos facerlle saber ao pobo e aos camaradas que o noso camiño é zigzagueante.
Aínda hai moitos obstáculos e dificultades ao longo do camiño da revolución. O VII Congreso do noso Par-
tido supuxo que as dificultades serían moitas porque preferimos supor máis dificultades das que puide-
ran xurdir. A algúns camaradas non lles gusta pensar moito nas dificultades. Mais as dificultades son
unha realidade, debemos recoñecer cantas haxa, analizalas e combatelas. Non existen camiños rectos no
mundo; debemos estar preparados para seguir un camiño zigzagueante e non tratar de conseguir as cou-
sas a baixo prezo.  
Non hai que imaxinar que unha boa mañá todos os reaccionarios caerán de xeonllos por vontade propia.
Nunha palabra, as perspectivas son luminosas, mais o camiño é zigzagueante. Aínda temos ante nós moi-
tas dificultades que non debemos pasar por alto. Se nos unimos con todo o pobo nun esforzo común, po-
deremos vencer todas as dificultades sen dúbida ningunha e acadar a vitoria. 

Sobre as negociacións de Chungching
(17 de outubro de 1945)
Obras Escollidas, t.IV.

Quen só ve o aspecto brillante sen ver as dificultades non pode loitar con eficacia polo cumprimento das
tarefas do Partido.

Sobre o goberno de coalición
(24 de abril de 1945)

Obras Escollidas, t.III.
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A riqueza da sociedade créana os obreiros, campesiños e intelectuais traballadores. Se eles toman o seu
destino nas súas propias mans, seguen unha liña marxista-leninista e, no canto de eludir os problemas,
adoptan unha actitude dinámica para resolvelos, non haberá no mundo dificultade insuperábel para eles.

Nota de introdución ao artigo “O secretario do Partido toma a dirección e todos os membros do Partido axudan a administrar
as cooperativas”

(setembro e decembro de 1955)
O auxe socialista no campo chinés

Obras Escollidas, t.V. 

Todos os membros do Partido deben ter plenamente en conta todo isto e estar preparados para vencer de
xeito sistemático toda dificultade cunha vontade indomábel. As forzas reaccionarias teñen as súas difi-
cultades e nós, as nosas. Mais as dificultades das forzas reaccionarias son insuperábeis porque as súas
forzas son moribundas, sen porvir. As nosas dificultades poder vencerse porque somos unha forza nacente
e cun brillante futuro.

Saudemos o novo ascenso da revolución chinesa
(1 de febreiro de 1947)
Obras Escollidas, t.IV.

En tempos difíciles debemos ver os nosos éxitos, ver a nosa brillante perspectiva e aumentar a nosa co-
raxe. 

Servir o pobo
(8 de setembro de 1944)
Obras Escollidas, t.III. 

Citas do presidente Mao Tse Tung



Calquera cousa nova experimenta dificultades e reveses no seu crecemento. Soña quen cre que o socia-
lismo é como coser e cantar, empresa de éxito sinxelo na que non se tropeza con dificultades nin se so-
fren reveses nin se requiren inmensos esforzos.

Sobre o tratamento correcto das contradicións no seo do pobo
(27 de febreiro de 1957)

Obras Escollidas, t.V.

En certas épocas da loita revolucionaria, as dificultades prevalecen sobre as condicións favorábeis e cons-
titúen, daquela, o aspecto principal da contradición mentres as condicións favorábeis forman o aspecto
secundario. Porén, os revolucionarios poden, mediante os seus esforzos, superar as dificultades de xeito
gradual e crear unha situación nova, favorábel; así, unha situación difícil cede o seu lugar a unha situa-
ción favorábel.

Sobre a contradición
(agosto de 1937)

Obras Escollidas, t.I.

Que significa traballar? Traballar significa loitar. Neses lugares, hai dificultades e problemas que debe-
mos vencer e resolver. Imos alí traballar e loitar para vencer esas dificultades. O bo camarada é o que está
máis ansioso de ir alí onde as dificultades son maiores.

Sobre as negociacións de Chungching
(17 de outubro de 1945)
Obras Escollidas, t.IV.
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Hai unha antiga fábula chinesa chamada O vello parvo que removeu as montañas. Conta que hai moito
tempo vivía no Norte da China un ancián coñecido como o vello parvo das montañas do Norte. A súa casa
miraba ao Sur e fronte dela, obstruíndo a pasada, alzábanse dúas grandes montañas: Taijang e Wangwu.
O vello parvo tomou a decisión de levar os seus fillos a remover con legóns  as dúas montañas. Outro an-
cián, coñecido como o vello sabio, viunos e dixo rindo: que parvada! É totalmente imposíbel que vós, tan
pouca xente, logredes remover montañas tan grandes. O vello parvo respondeu: despois de que eu morra,
seguirán os meus fillos, cando eles morran, quedarán os meus netos, e logo os seus fillos e os fillos dos
seus fillos, e así indefinidamente. Aínda que son moi altas, estas montañas non crecen e cada anaco que
lle sacamos fanse máis pequenas. Por que non imos poder removelas? Despois de refutar a idea errada
do vello sabio, seguiu cavando día tras día, sen ceder na súa decisión. Deus, conmovido ante isto, enviou
á terra dous anxos que levaron a costas ambas montañas. Hoxe, sobre o pobo chinés pesan dúas gran-
des montañas, unha chámase imperialismo e a outra feudalismo. O Partido Comunista da China hai tempo
que decidiu eliminalas. Debemos perseverar na nosa decisión e traballar sen cesar, tamén nós conmo-
veremos a Deus. O noso Deus non é outro que as masas populares da China. Se elas se alzan e cavan xunto
con nós, por que non imos poder eliminar esas montañas?

O vello parvo que removeu as montañas
(11 de xuño de 1945)

Obras Escollidas, t.III.

Citas do presidente Mao Tse Tung



XXII. Métodos de pensamento e de traballo

A historia da humanidade é a historia do continuo desenvolvemento do reino da necesidade ao reino da li-
berdade. Este proceso non ten termo. Nas sociedades nas que existen clases, a loita de clase non ten fin.
Na sociedade sen clases, xamais terminará a loita entre o novo e o vello, e entre o xusto e o errado. Nos
terreos da loita pola produción e da experimentación científica, a humanidade está en constante progreso
e a natureza en constante desenvolvemento; nunca fican nun nivel determinado. Polo tanto, o home nece-
sita sintetizar constantemente as súas experiencias, e descobre, inventa, crea e avanza. Todas as ideas en
favor do estancamento, o pesimismo, a inercia ou a compracencia son erradas. Sono porque non corres-
ponden nin aos feitos históricos do desenvolvemento da sociedade humana ao longo de preto dun millón
de anos, nin aos feitos históricos da natureza coñecidos por nós até o de agora (por exemplo, a natureza
tal como se reflicte na historia dos corpos celestes, da terra, da vida e doutros fenómenos naturais).
Pasaxe citada no Informe do Primeiro Ministro Chou En-lai ante a I Sesión da Asemblea Popular Nacional (terceira lexislatura)

sobre o labor do Goberno
(21 e 22 de decembro de 1964)

As ciencias naturais son unha das armas do home na loita pola súa liberdade. Coa fin de acadar a liber-
dade dentro da sociedade, o home emprega a ciencia social para comprendela, transformala e realizar a
revolución social. Co obxecto de acadar a liberdade na natureza, o home emprega as ciencias naturais para
comprendela, conquistala e transformala, e así acadará a liberdade nela.

Discurso na reunión inaugural da Sociedade de Investigacións de Ciencias Naturais da rexión fronteiriza de Shensi-Kansú-
Ningsia

(5 de febreiro de 1940)
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A filosofía marxista – o materialismo dialéctico- ten dúas características sobresaíntes. Unha é o seu ca-
rácter de clase: afirma explicitamente que o materialismo dialéctico serve ao proletariado. A outro é o seu
carácter práctico: subliña a dependencia da teoría respecto á práctica, subliña que a práctica é a base da
teoría e que esta, á súa vez, serve á práctica. 

Acerca da práctica
(xullo de 1937)

Obras Escollidas, t.I.

A filosofía marxista considera que o problema máis importante non consiste en comprender as leis do
mundo obxectivo para estar en condicións de interpretalo, senón en aplicar o coñecemento desas leis
para transformar activamente o mundo.

Ibíd.

De onde proveñen as ideas correctas do home? Caen do ceo? Non. Son innatas no seu cerebro? Non. Pro-
veñen unicamente da práctica social, dos tres tipos de práctica social: a loita pola produción, a loita de cla-
ses e a experimentación científica.

De onde proveñen as ideas correctas?
(maio de 1963) 

O ser social do home determina o seu pensamento. As ideas correctas características da clase avanzada, unha vez dominadas
polas masas, convértense nunha forza material que transforma a sociedade e o mundo.

Ibíd.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Na súa práctica social, o home sostén toda clase de loitas e extrae ricas experiencias tanto dos seus éxi-
tos como dos seus fracasos. Innumerábeis fenómenos do mundo exterior obxectivo reflíctense no cere-
bro do home por medio dos órganos dos sentidos – a vista, o ouvido, o olfacto, o gusto e o tacto -. Ao
comezo, o coñecemento é sensorial. Ao acumularse suficiente coñecemento sensorial, prodúcese un salto
ao coñecemento racional, é dicir, ás ideas. Este é un proceso no coñecemento. É a primeira etapa do pro-
ceso global do coñecemento, etapa que conduce da materia obxectiva á conciencia subxectiva, da exis-
tencia ás ideas. Nesta etapa aínda non se comprobou si a conciencia ou as ideas (incluídas as teorías,
principios políticos, plans e medidas) reflicten correctamente as leis do mundo exterior obxectivo, aínda
non pode determinarse se son acertadas ou non. Logo vén a segunda etapa do proceso do coñecemento:
a etapa que conduce da conciencia á materia, das ideas á existencia, etapa na que se aplica á práctica so-
cial o coñecemento obtido na primeira etapa para ver se esas teorías, principios políticos, plans ou me-
didas conseguen os éxitos esperados. En termos xerais, o que obtén éxito é correcto, e o que fracasa,
errado; isto acontece en especial na loita do home coa natureza. Na loita social, as forzas que represen-
tar a clase avanzada ás veces sofren reveses, non porque as súas ideas sexan incorrectas, senón porque,
na correlación das forzas na loita, non son, polo momento, tan poderosas como as forzas reaccionarias;
en consecuencia, fracasan temporalmente, mais han trunfar tarde ou cedo. A través da proba da práctica,
prodúcese outro salto no coñecemento do home. Este é máis importante que o anterior porque só este
pode probar se é acertado ou errado o primeiro salto no coñecemento, é dicir, as ideas, teorías, principios
políticos, plans ou medidas formuladas no curso da reflexión do mundo exterior obxectivo. Non hai outro
medio de comprobar a verdade. 

Ibíd.
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A miúdo, só é posíbel chegar a un coñecemento correcto despois de moitas repeticións do proceso que
conduce da materia á conciencia e da conciencia á materia, é dicir, da práctica ao coñecemento e do co-
ñecemento á práctica. Esta é a teoría marxista do coñecemento, a teoría materialista dialéctica do coñe-
cemento.

Ibíd.

Quen queira coñecer unha cousa non poderá conseguilo sen entrar en contacto con ela, é dicir, sen vivir
(practicar) no mesmo medio desa cousa. (...) Se queres coñecer, tes que participar na práctica, na trans-
formación da realidade. Se queres coñecer o sabor dunha pera, ten que transformala ti mesmo comén-
doa. (...) Se queres coñecer a teoría e os métodos da revolución tes que participar na revolución. Todo
coñecemento auténtico nace da experiencia directa.

Acerca da práctica
(xullo de 1937)

Obras Escollidas, t.I.

O coñecemento comeza pola práctica, e todo coñecemento teórico, adquirido a través da práctica, debe
volver á práctica. A función activa do coñecemento non só se manifesta no salto activo do coñecemento
sensorial ao racional, senón, o que é máis importante, tamén debe manifestarse no salto do coñecemento
racional á práctica revolucionaria. 

Ibíd.

Citas do presidente Mao Tse Tung



É ben sabido que, ao realizar unha cousa, calquera que sexa, a menos que comprendamos as súas cir-
cunstancias reais, a súa natureza e as súas relacións con outras cousas, non coñeceremos as leis que a
rexen nin saberemos como facela, nin poderemos levala a bo termo.

Problemas estratéxicos da guerra revolucionaria da China
(decembro de 1936)
Obras Escollidas, t.I.

Se o home quere culminar o seu traballo con éxito, é dicir, acadar os resultados esperados, ten que facer
concordar as súas ideas coas leis do mundo exterior obxectivo; se non o consigue, fracasa na práctica.
Despois de sufrir unha derrota, extrae leccións dela, modifica as súas ideas para facelas concordar coas
leis do mundo exterior e, desa maneira, converte o fracaso en éxito: isto é o que se quere dicir con que a
derrota é nai do éxito e daca fracaso fainos máis listos.

Acerca da práctica
(xullo de 1937)

Obras Escollidas, t.I.

Somos marxistas, e o marxismo esíxenos que ao examinarmos calquera problema, partamos dos feitos
obxectivos e non de definicións abstractas, e que formulemos a nosa orientación, política e medidas sobre
a base da análise destes feitos.

Intervencións no Foro de Yenán sobre Literatura e Arte
(maio de 1942)

Obras Escollidas, t.III.

134

o Libro Vermello



135

O método fundamental de traballo que todos os comunistas debemos ter ben presente consiste en de-
terminar a nosa liña de traballo en función das condicións reais. Se examinamos as causas dos nosos
erros, veremos que todos se deben a que nos apartamos das condicións reais existentes nun momento e
lugar dados e trazamos subxectivamente a nosa liña de traballo.

Discurso pronunciado nunha conferencia de cadros da rexión liberada de Shansi-Suiyuán
(1 de abril de 1948)

Obras Escollidas, t.IV.

O idealismo e a metafísica son as cousas máis fáciles do mundo porque permítenlle á xente disparatar a
gusto, sen basearse na realidade obxectiva nin someterse á proba desta. En cambio, o materialismo e a
dialéctica requiren esforzos. Fundaméntanse na realidade obxectiva e sométense á súa proba. Se un non
fai esforzos, caerá no idealismo e a metafísica.

Nota de introdución a “Materiais sobre a camarilla contrarrevolucionaria de Ju Feng”
(maio de 1955)

Obras Escollidas, t.V.

Ao tratamos unha cousa debemos examinar a súa esencia e considerar a súa aparencia nada máis que
como guía que conduce á entrada. Unha vez que cruzamos o limiar debemos aprender a esencia da cousa.
Este é o única método de análise seguro e científico.

Unha soa chispa pode incendiar toda a pradaría
(5 de xaneiro de 1930)
Obras Escollidas, t.I. 

Citas do presidente Mao Tse Tung



A causa fundamental do desenvolvemento das cousas non é externa, senón interna; reside no seu carác-
ter contraditorio interno. Todas as cousas teñen contradición no seu interior, de aí o seu movemento e o
seu desenvolvemento. O carácter contraditorio interno dunha cousa é a causa fundamental do seu des-
envolvemento, en tanto que a súa interrelación con outras cousas son causas secundarias.

Sobre a contradición
(agosto de 1937)

Obras Escollidas, t.I.

A dialéctica materialista considera que as causas externas constitúen a condición do cambio e as causas
internas a súa base; ademais, considera que as causas externas actúan a través das internas. A unha
temperatura adecuada, un ovo transfórmase en polo, mais ningunha temperatura pode transformar unha
pedra en polo, porque as súas bases son diferentes. 

Ibíd.

A filosofía marxista entende que a lei da unidade dos contrarios é a lei fundamental do universo. Esta lei
ten validez universal, tanto na natureza e na sociedade humana como no pensamento do home. Os con-
trarios nunha contradición forman unha unidade á vez que loitan entre si, o que impulsa o movemento e
o cambio nas cousas. En todas partes existen contradicións, pero teñen diverso carácter segundo sexa a
natureza das cousas. En calquera cousa concreta, a unidade dos contrarios é condicional, temporal, tran-
sitiva e, por iso, relativa, mentres que a loita entre os contrarios é absoluta.

Sobre o tratamento correcto das contradicións no seu do pobo
(27 de febreiro de 1957)

Obras Escollidas, t.V.
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O método analítico é dialéctico. Por análise entendemos analizar as contradicións nas cousas. Ningunha
análise acertada é posíbel sen un coñecemento íntimo da vida nin unha comprensión real das contradi-
ción das que trata.

Discurso ante a Conferencia Nacional do Partido Comunista da China sobre o Traballo de Propaganda
(12 de marzo de 1957)
Obras Escollidas, t.V.

Lenin di que a análise concreta da situación concreta é o máis esencial do marxismo, a alma viva do mar-
xismo. Moitos dos nosos camaradas, pouco afeitos a pensar en forma analítica, non queren analizar e es-
tudar repetida e profundamente as cousas complexas, senón que prefiren formular conclusións simplistas
que son absolutamente afirmativas ou absolutamente negativas. (...) Desde agora debemos remediar este
estado de cousas.

O noso estudo e a situación actual
(12 de abril de 1944)

Obras Escollidas, t.III.

A maneira como estes camaradas enfocan as cuestións é errada. No canto de considerar os seus aspec-
tos esenciais ou principais, destacan os non esenciais ou secundarios. É de sinalar que hai que tratar
estes últimos aspectos un por un sen subestimalos, mais non debemos consideralos como esenciais ou
principais pois, do contrario, desorientarémonos. 

Sobre o problema da cooperativización agrícola
(31 de xullo de 1955)
Obras Escollidas, t.V. 

Citas do presidente Mao Tse Tung



As cousas no mundo son complexas e decídenas diversos factores. Debemos examinar os problemas nos
seus diferentes aspecto e non nun só. 

Sobre as negociacións de Chungching
(17 de outubro de 1945)
Obras Escollidas, t.IV.

Só quen abordan os problemas de maneira subxectiva, unilateral e superficial ditan ordes presuntuosa-
mente e apenas chegan a un novo lugar, sen considerar as circunstancias, sen examinar as cousas na súa
totalidade (a súa historia e a súa situación actual en conxunto) nin penetrar na súa esencia (a súa natu-
reza e as relacións internas entre unha cousa e outras). Semellantes persoas tropezan e caen de xeito in-
evitábel.

Acerca da práctica
(xullo de 1937)

Obras Escollidas, t.I.
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Ao estudarmos un problema, debemos gardarnos da subxectividade, a unilateralidade e a superficialidade,
por subxectividade enténdese non saber abordar os problemas de xeito obxectivo, é dicir, non saber abor-
dalos desde o punto de vista materialista. Xa falei disto no meu traballo “Acerca da práctica”. Por unilatera-
lidade enténdese non saber abordar os problemas en todos os seus aspectos. (...) Ou pode chamarse ver a
parte e non o todo, ver as árbores e non o bosque. Desta maneira, non é posíbel atopar o método para re-
solver as contradicións nin cumprir as tarefas da revolución, nin levar a bo termo o traballo encomendado,
nin desenvolver correctamente a loita ideolóxica no seo do Partido. Cando dicía Sun Wu na súa exposición
da arte da guerra: coñece o teu adversario e coñécete a ti mesmo, e poderás librar cen batallas sen correr
ningún risco de derrota, referíase ás dúas partes belixerantes. Wei Cheng, da dinastía Tang, tamén com-
prendía o errada que era a unilateralidade cando dicía: se escoitas ambas partes, farase en ti a luz, se es-
coitas só unha, permanecerás nas tebras. Pero os nosos camaradas a miúdo examinan os problemas de
maneira unilateral e, por este motivo, dan coa cabeza no muro. (...) Lenin dixo: para coñecer realmente un
obxecto hai que abarcar e estudar todos os seus aspectos, todos os seus vínculos e mediacións. Isto xamais
o conseguiremos por completo; pero a esixencia de estudar as cousas en todos os seus aspectos prevenos
contra os erros e a rixidez. Debemos recordar as súas palabras. Por superficialidade enténdese non consi-
derar nin as características da contradición no seu conxunto nin as características de cada un dos seus as-
pectos, non recoñecer a necesidade de ir ao fondo dunha cousa e estudar minuciosamente as características
da súa contradición, senón limitarse a mirar de lonxe e, despois dunha ollada aos contornos xerais da con-
tradición, tratar de resolvela de inmediato (responder unha cuestión, resolver unha disputa, conducir un
asunto ou dirixir unha operación militar). Semellante forma de proceder leva inevitabelmente a conse-
cuencias funestas. (...) A unilateralidade e a superficialidade son tamén subxectividade, porque todas as
cousas obxectivas atópanse en realidade ligadas unhas con outras e réxense por leis internas, porén, hai per-
soas que, no canto de reflectir as cousas tal como son, considéranas de modo unilateral ou superficial, e ig-
noran as súas relacións recíprocas e as súas leis internas; polo tanto, o seu método é subxectivista. 

Sobre a contradición
(agosto de 1937)

Obras Escollidas, t.I.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Unilateralidade significa pensar en termos absolutos, é dicir, enfocar os problemas de forma metafísica.
Na valoración do traballo, é unilateral considerar todo positivo ou todo negativo. (...) Considerar todo po-
sitivo é ver só os eloxios e non as críticas: presentar o noso traballo como se fose bo en todos os seus as-
pectos é contradicir os feitos. Tampouco é certo que todo sexa malo; pensar así tamén contradí os feitos.
De aí a necesidade de analizar. Negalo todo é crer, sen ningunha análise, que nada se fixo ben e que a gran-
diosa empresa da construción socialista, a gran loita na que participan centos de millóns de persoas é un
embrollo sen nada digno de eloxio. Estes puntos de visto son sumamente errados e prexudiciais e só
poden desalentar a xente, malia que moitas das persoas que os sosteñen distínguense das que son hos-
tís ao sistema socialista. Na valoración do noso traballo é errado tanto o punto de vista de que todo é po-
sitivo como o de que todo é negativo.

Discurso ante a Conferencia Nacional do Partido Comunista da China sobre o Traballo de Propaganda
(12 de marzo de 1957)
Obras Escollidas, t.V.

Ao examinaren calquera cuestión, os marxistas deben ver non só as partes senón tamén o todo. Unha rá
no fondo dun pozo di: o ceo non é maior que a boca do pozo. Isto non é certo, porque o creo non é do ta-
maño da boca dun pozo. Estaría no certo se afirmase que unha parte do ceo é do tamaño da boca do pozo,
porque iso corresponde á realidade.

Sobre a táctica da loita contra o imperialismo xaponés
(27 de decembro de 1935)

Obras Escollidas, t.I.
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Debemos aprender a examinar as cuestións en todos os seus aspectos, ver non só o anverso das cousas,
senón tamén o seu reverso. En determinadas condicións, unha cousa mala pode conducir a bos resulta-
dos, e unha cousa boa, a resultados malos.

Sobre o tratamento correcto das contradicións no seo do pobo
(27 de febreiro de 1957)

Obras Escollidas, t.V.

Xunto con recoñecer que no curso xeral do desenvolvemento histórico o material determina o espiritual
e o ser social determina a conciencia social, tamén recoñecemos e debemos recoñecer a reacción que
exerce o espiritual sobre o material, a conciencia social sobre o ser social e a superestrutura sobre a base
económica. Isto non vai en contra do materialismo, senón que, xustamente, evita o materialismo meca-
nicista e defende o materialismo dialéctico.

Sobre a contradición
(agosto de 1937)

Obras Escollidas, t.I.

Nunha guerra, os mandos non poden pretender gañala traspasando os límites impostos polas condicións
obxectivas, mais dentro deses límites si poden e deben pór en pleno xogo a súa actividade consciente na
loita pola vitoria. O escenario de acción para os mando nunha guerra debe construírse dentro do que per-
miten as condicións obxectivas, mais sobre este escenario poden dirixir magníficas accións de grandio-
sidade épica. 

Sobre a guerra prolongada
(maio de 1938)

Obras Escollidas, t.II.

Citas do presidente Mao Tse Tung



O home debe adaptar o seu pensamento ás condicións que cambiaron. Claro está que ninguén debe dei-
xarse levar pola fantasía, nin elaborar plans de acción malia as condicións obxectivas, nin pretender o
que en realidade é imposíbel. Mais o problema actual é que as ideas conservadoras de dereita aínda oca-
sionan funestos trastornos en moitos terreos e impiden que o traballo neses terreos marcho a ton co des-
envolvemento das circunstancias obxectivas. O problema actual é que moitos consideran imposíbel o que
poderían cumprir se se esforzasen.

Prefacio a “O auxe socialista no campo chinés”
(27 de decembro de 1955)

Obras Escollidas, t.V.

Debemos empregar o cerebro e pensar cada cousa con coidado. Como di o refrán: engurra o cello e oco-
rreráseche unha estrataxema. Noutras palabras, moita reflexión xera sabedoría. Para desfacernos do há-
bito de actuar a cegas, tan difundido no noso Partido, debemos alentar os nosos camaradas a pensar,
aprender o método analítico e cultivar o hábito da análise.

O noso estudo e a situación actual
(12 de abril de 1944)

Obras Escollidas, t.III.

142

o Libro Vermello



143

Se nun proceso hai varias contradicións, necesariamente unha delas é a principal, a que desenvolve o
papel dirixente e decisivo, mentres que as demais ocupan unha posición secundaria e subordinada. Polo
tanto, ao estudarmos calquera proceso complexo, con dúas ou máis contradicións, debémonos esforzar
ao máximo por atopar a súa contradición principal. Unha vez aprehendida a contradición principal, todos
os problemas resólvense con facilidade.

Sobre a contradición
(agosto de 1937)

Obras Escollidas, t.I.

Dos dous aspectos contraditorios, un debe ser o principal e o outro, o secundario. O aspecto principal é o
que desenvolve o papel dirixente na contradición. A natureza dunha cousa está determinada fundamen-
talmente polo aspecto principal da contradición, aspecto que ocupa a posición dominante.
Mais esta situación non é estática; o aspecto principal e o non principal dunha contradición transfórmanse
un no outro e, en consecuencia, a natureza da cousa cambia. 

Ibíd.

Non abonda con formular tarefas, hai que resolver, ademais, o problema dos métodos para cumprilas. Se
a nosa tarefa é cruzar un río, non podemos facelo sen unha ponte ou unha embarcación. Mentres non se
resolva o problema da ponte ou a embarcación, será ocioso falar de atravesar o río. Mentres a cuestión
dos métodos non estea resolta, será inútil falar das tarefas.

Preocupémonos polo benestar das masas, prestemos atención aos nosos métodos de traballo
(27 de xaneiro de 1934)

Obras Escollidas, t.I.

Citas do presidente Mao Tse Tung



En relación a calquera tarefa, se non se fai un chamamento xeral, será imposíbel mobilizar as amplas
masas para a acción. Porén, se os dirixentes se limitan a lanzar un chamamento xeral – se non se ocu-
pan persoal e concretamente, nalgunhas organizacións, da execución cabal do traballo que chaman a re-
alizar, abren unha brecha nalgún punto e adquiren alí experiencias para orientar as demais entidades –
non poderán comprobar se é xusto o chamamento xeral nin enriquecer o seu contido, e ademais corre-
rán o perigo de que o chamamento fique en papel mollado.

Algunhas cuestións sobre os métodos de dirección
(1 de xuño de 1943)

Obras Escollidas, t.III.

Ningún dirixente pode darlle orientación xeral ás entidades ao seu cargo, a menos que obteña experien-
cia práctica de parte de determinados individuos e de certos asuntos nunha entidade subordinada espe-
cífica. Este método debe ser xeneralizado para que os cadros dirixentes aprendan a aplicalo a todos os
niveis. 

Ibíd.
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En ningún lugar pode haber ao mesmo tempo moitas tarefas centrais. Só pode realizarse, nun lapso de
tempo determinado, unha tarefa central complementada por outras de segunda e terceira orde. Polo
tanto, o responsábel principal dunha localidade debe ter en conta a historia e circunstancias actuais da
loita alí, e ordenar de xeito apropiado as diferentes tarefas. Non debe actuar sen plan propio, saltando
dunha tarefa a outra segundo cheguen dos organismos superiores, pois do contrario, verase enfrontado
a unha multitude de tarefas centrais e sumido na confusión e o desorde. Ningunha organización superior
debe tampouco asignarlle de xeito simultáneo moitas tarefas a unha organización inferior sen indicar a
súa importancia e urxencia relativas a especificar cal é a tarefa central, porque este modo de proceder le-
vará desorde ao traballo da organización inferior e impediralle conseguir os resultados previstos. O diri-
xente debe ter en conta a situación no seu conxunto, elaborar o seu plan xeral á luz das condicións
históricas e as circunstancias existentes en cada localidade, decidir con xusteza o centro de gravidade e
a orde de execución dos traballos para cada período, realizar con tenacidade o decidido e asegurar o logro
de determinados resultados: isto é parte da arte de dirixir.

Ibíd.

Debe manterse (cada buró ou subburó do Comité Central do Partido) constantemente ao corrente da mar-
cha do traballo, intercambiar experiencias e corrixir os erros; non debe esperar varios mees, medio año
ou un ano antes de realizar reunións de balance para facer unha revisión xeral e unha rectificación xeral
dos erros. Dilatar conduce a grandes perdas, mentres que corrixir os erros en canto xorden reduce per-
das.

Sobre a política concernente á industria e o comercio
(27 de febreiro de 1948)
Obras Escollidas, t.IV.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Non deixen que os problemas se acumulen e causen moitas complicacións antes de resolvelos. Os diri-
xentes teñen que marchar á fronte do movemento e non á zaga.

Nota de introdución ao artigo “O contrato estacional”
(setembro e decembro de 1955)

O auxe socialista no campo chinés
Obras Escollidas, t.V.

O que necesitamos é un estado de ánimo entusiasta pero sereno, un traballo intenso pero ordenado.
Problemas estratéxicos da guerra revolucionaria da China

(decembro de 1936)
Obras Escollidas, t.I.
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XXIII. Investigación e estudo

Todos aqueles que se encarguen dun traballo práctico deben investigar as condicións nas bases. Seme-
llante investigación faise especialmente necesaria para quen teñen coñecementos teóricos pero non se
atopan ao corrente das condicións reais; doutro modo, non poderán vincular a teoría coa práctica. Quen
non investigou non ten dereito a falar. Aínda que esta afirmación nunca se ridiculizou como empirismo es-
treito, até o de agora non me arrepinto de facela, ao contrario, sigo insistindo en que sen investigar nin-
guén pode pretender o dereito a falar. Hai moitos que, en canto descenden da súa carroza, comezan a
vociferar, a lanzar opinións, criticando isto e censurando aquilo, pero, de feito, todos eles fracasan sen ex-
cepción porque os seus comentarios ou críticas, que non están fundamentados nunha investigación mi-
nuciosa, non son máis que cháchara. Incalculábeis son os danos que lle causaron ao noso Partido
semellantes enviados imperiais, aos que atopamos alí e alá, case en todas partes. Con razón di Stalin que
a teoría deixa de ter obxecto cando non se atopa vinculada á práctica revolucionaria. E con razón engade
que a práctica é cega se a teoría revolucionaria non alumea o seu camiño. Só se pode acusar de empirismo
estreitos aos prácticos que andan ás tentas e carecen de perspectiva e previsión.

Prefacio e epílogo a “Investigación rural”
(marzo e abril de 1941)
Obras Escollidas, t.III.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Tomar esta actitude (a marxista-leninista) significa buscar a verdade nos feitos. Por feitos entendemos
todas as cousas que existen de forma obxectiva; por verdade entendemos as relacións internas das cou-
sas obxectivas, é dicir, as leis que as rexen; e por buscar entendemos estudar. Debemos partir das con-
dicións reais dentro e fóra do país, a provincia, o distrito ou o territorio, e deducir delas, como guía para
a nosa acción, as leis inherentes a esas condición e non lei imaxinarias, é dicir, debemos atopar as rela-
cións internas dos acontecementos que suceden ao noso redor. E para isto debemos basearnos nos fei-
tos que existen de forma obxectiva e non na nosa imaxinación subxectiva, nin nun entusiasmo
momentáneo, nin na letra morta dos libros; debemos apropiarnos do material en detalle e, á luz dos prin-
cipio xerais do marxismo-leninismo, extraer deste material conclusións correctas.

Reformemos o noso estudo
(maio de 1941)

Obras Escollidas, t.III.

Proceder como un home que caza gorrións cos ollos pechados ou como un cego que colle peixes ás ten-
tas, tratar as cosas de modo superficial sen penetrar nos detalles, entregarse a unha verborrea xactan-
ciosa e contentarse con coñecementos fragmentarios mal asimilados: ese é o estilo de traballo,
extremadamente malo, que aínda se observa entre moitos camaradas do noso Partido, un estilo total-
mente oposto ao espírito fundamental do marxismo-leninismo. Marx, Engels, Lenin e Stalin ensínannos
que é necesario estudar con atención e detemento a situación, partir da realidade obxectiva e non dos
desexos subxectivos. Pero moitos dos nosos camaradas actúan en forma diametralmente contraria a esta
verdade.

Ibíd.
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Non pode vostede resolver un problema? Pois ben, póñase a investigar a súa situación actual e os seus
antecedentes. Cando investigue cabalmente o problema, saberá como resolvelo. Toda conclusión sácase
despois dunha investigación e non antes. Só un parvo se debanda os miolos, só ou unido a un grupo, para
atopar unha solución ou elaborar unha idea sen efectuar ningunha investigación. Debe subliñarse que
isto non conducirá en absoluto a ningunha solución eficaz nin a ningunha idea proveitosa.

Contra o culto aos libros
(maio de 1930)

A investigación aseméllase aos longos meses de xestación, e a solución do problema, ao día do nace-
mento. Investigar un problema é resolvelo.

Ibíd.

Coa actitude marxista-leninista unha persoa aplica a teoría e o método marxista-leninista á investigación
e estudo sistemáticos e minuciosos da situación. No canto de traballar só ao ditado do entusiasmo, com-
bina, como di Stalin, o ímpeto revolucionario co sentido práctico.

Reformemos o noso estudo
(maio de 1941)

Obras Escollidas, t.III.

Citas do presidente Mao Tse Tung



O único medio para coñecer unha situación é facer unha investigación social, unha investigación sobre as
condicións reais das diversas clases sociais. Para quen están encargados do traballo directivo, o método
esencial para coñecer a situación é elixir, de acordo cun plan, algunhas cidades e aldeas para realizar alí
unha serie de minuciosas investigacións empregando o punto de vista fundamental marxista, é dicir, o
método de análise de clases.

Prefacio e epílogo a “Investigación rural”
(marzo e abril de 1941)
Obras Escollidas, t.III.

Unha reunión de investigación non precisa ser moi numerosa, abonda coa presenza de tres a cinco, sete
ou oito persoas. Para cada reunión cómpre destinar tempo abondo, preparar de antemán un cuestiona-
rio e, ademais, facer preguntas persoalmente, anotar as respostas e discutir cos asistentes. Isto quere
dicir que sen un grande entusiasmo, sen a decisión de dirixir a mirada cara a abaixo, sen a sede de co-
ñecer, sen a disposición a despoxarse de toda presunción para ser alumno modesto, será imposíbel rea-
lizar ningunha investigación ou facela ben.

Ibíd.
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Toda disposición correcta dun mando emana da súa decisión xusta, a decisión xusta emana do seu xuízo
xusto sobre a situación, e o xuízo xusto emana dun recoñecemento circunstanciado e indispensábel e dun
exame coidadoso e sistemático de todas as informacións recollidas a través do recoñecemento. O mando
emprega todos os medios de recoñecemento posíbeis e necesarios, e examina as informacións así reco-
llidas sobre o inimigo, desbotando a cáscara para quedar co gran, descartando o falso para conservar o
verdadeiro, pasando dun aspecto a outro e do externo ao interno; logo, considerando as condicións do seu
propio campo, fai un estudo comparativo da situación de ambas partes e das súas relacións mutuas; deste
modo, forma o seu xuízo, toma a súa decisión e elabora o seu plan. Este é o proceso completo do coñe-
cemento dunha situación, proceso que debe percorrer un xefe militar antes de formular o seu plan es-
tratéxico, de campaña ou de combate.

Problemas estratéxicos da guerra revolucionaria da China
(decembro de 1936)
Obras Escollidas, t.I.

Citas do presidente Mao Tse Tung



XXIV. Autoeducación ideolóxica

E aínda que lográsemos éxitos inmensos no noso traballo, non teriamos ningún fundamento para volver-
nos fachendosos e presuntuosos. A modestia contribúe ao progreso, e a fachenda conduce ao atraso. De-
bemos ter presente esta verdade sempre. 

Discurso de apertura no VIII Congreso Nacional do Partido Comunista da China
(15 de setembro de 1956)

Obras Escollidas, t.V.

Coa vitoria poden xurdir dentro do Partido certos estados de ánimo: a fachenda, a presunción de ser home
meritorio, a inercia e a falta de desexo de progresar, a afección aos praceres e a aversión a continuar unha
vida dura. Coa vitoria, o pobo estaranos agradecido e a burguesía presentarase a adularnos. Xa está pro-
bado que o inimigo non pode vencernos pola forza das armas. Porén, a adulación da burguesía pode ven-
cer os débiles de carácter que haxa nas nosas filas. É posíbel que existan entre os comunistas algúns que
o inimigo non puido vencer coas armas e que fronte a el fixéronse merecedores do título de heroes, pero
que, incapaces de resistir os proxectís melosos, caerán derrotados por eles. Debemos estar previdos con-
tra isto. 

Informe ante a II Sesión Plenaria do Comité Central elixido no VII Congreso Nacional do Partido Comunista da China
(5 de marzo de 1949)
Obras Escollidas, t.IV.
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Moitas cousas poden converterse en fardos, en cargas, se nos aferramos a elas cega e inconsciente-
mente. Por exemplo: quen cometera erros, pode sentirse angustiado por eles de xeito irremediábel e caer
no abatemento; o que non incorrese en erros, pode crerse irreprochábel e volverse vaidoso. A falta de
éxitos no traballo pode provocar pesimismo e depresión en tanto que os éxitos poden xerar arrogancia e
altivez. Un camarada que teña curta historia de loita pode, con ese pretexto, eludir responsabilidades, e
un veterano pode considerarse infalíbel polo seu longo pasado de loita. Os camaradas obreiros e campe-
siños, orgullosos da súa orixe de clase, poden mirar os intelectuais por riba do ombreiro, e os intelectuais,
por posuír algúns coñecementos, poden menosprezar os camaradas obreiros e campesiños. Quen posúa
coñecementos especializados pode consideralos como capital para envaidecerse e desprezar os demais.
Até a idade podería servir de motivo para presumir: un mozo que se teña por intelixente e capaz podería
desprezar os vellos, e un vello, pola súa rica experiencia podería desprezar os mozos. Todas estes cou-
sas convértense en cardos, en fardos, se se carece de espírito crítico.  

O noso estudo e a situación actual
(12 de abril de 1944)

Obras Escollidas, t.III.

Algúns camaradas no exército volvéronse arrogantes e compórtanse de maneira arbitraria cos soldados,
o pobo, os organismos gobernamentais e as organizacións do Partido. Sempre reprochan aos camaradas
encargados do traballo local e nunca se reprochan a si mesmos. Só ven os seus propios éxitos, mais non
as súas deficiencias. Só queren escoitar afagos e non críticas. (...) O exército débese esforzar por erradi-
car estes malos hábitos.

Organicémonos
(29 de novembro de 1943)

Obras Escollidas, t.III.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Un traballo duro é como unha carga que, colocada fronte a nós, desafíanos a botala ao ombreiro. Algun-
has cargas son liviás, outras, pesadas. Hai quen prefiren as cargas liviás ás pesadas, escollen para si as
primeiras e deixan as segundas para os demais. Outros camaradas actúan de diferente maneira: deixas
as comodidades aos demais e toman sobre os seus ombreiros as cargas pesadas, son os primeiros en so-
portar as penalidades e os últimos en gozar das comodidades. Estes son bos camaradas. Todos debemos
aprender do seu espírito comunista.

Sobre as negociacións de Chungching
(17 de outubro de 1945)
Obras Escollidas, t.IV.

Non poucas persoas se amosan irresponsábeis  no seu traballo, prefiren o livián ao pesado, deixan as
cargas pesadas a outros e escollen para si as liviás. En cada ocasión pensan en si mesmas antes que nos
demais. Cando chegan a facer algunha pequena contribución, énchense de orgullo e pregóano temendo
que alguén fique sen sabelo. Non senten cariño cara aos camaradas e o pobo, trátanos con frialdade, in-
diferenza e apatía. En realidade, esas persoas non son comunistas ou, cando menos, non poden conside-
rarse verdadeiros comunistas.

En memoria de Norman Bethune
(21 de decembro de 1939)

Obras Escollidas, t.II.
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Os que pretenden “independizarse” así, polo xeral aférranse á doutrina do “eu primeiro” e erran na cues-
tión das relacións entre un militante e o Partido. Malia respectaren de palabra o Partido, na práctica co-
lócanse a si mesmos en primeiro termo e relegan o Partido ao segundo. Que buscan? Fama, posición e
oportunidade de lucirse. Sempre que se lles encarga algunhas sección de traballo, procuran independi-
zarse. Para este fin, atraen a algúns, desprazan a outros e recorren, entre camaradas, á xactancia, afa-
gos e adulación, introducindo no Partido Comunista o estilo filisteo dos partidos políticos burgueses. É a
súa deshonestidade o que lles fai pasalo mal. Coido que debemos traballo de forma honesta, porque sen
unha actitude honesta non se pode realizar nda no mundo. 

Rectifiquemos o estilo de traballo no Partido
(1 de febreiro de 1942)
Obras Escollidas, t.III.

Os comunistas deben comprender o principio de subordinar as necesidades da parte ás do todo. Se unha
proposición é factíbel para unha situación parcial pero non para a situación no seu conxunto, cómpre sub-
ordinar a parte do todo. Á inversa, se a proposición non é factíbel para a situación parcial, pero si para a
situación no seu conxunto, tamén cómpre subordinar a parte ao todo. Isto é o que se entende por tomar
en consideración os intereses do todo.

O papel do Partido Comunista da China na guerra nacional
(outubro de 1938)

Obras Escollidas, t.II.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Busca dunha vida cómoda. No Exército Vermello existen non poucas persoas cun individualismo que se
manifesta nas súas ansias de comodidades. Agardan que a súa unidade marche ás grandes cidades. Que-
ren ir alí non a traballo, senón a pasalo ben. O que máis lles desagrada é traballar nas rexións vermellas,
onde a vida é dura.

Sobre a rectificación das ideas erradas no Partido
(decembro de 1929)
Obras Escollidas, t.I.

Hai que combater a tendencia ao seccionalismo, tendencia a preocuparse só pola propia sección sen aten-
der os intereses dos demais. Seccionalista é quen permanece indiferente ante as dificultades dos demais
e non quere ceder ningún cadro que lle piden outras seccións, ou como o que toma o campo do veciño
como desaugadoiro, cede só os cadros mediocres, sen amosar a menos consideración cara ás demais
seccións, localidades ou persoas. Quen procede así perdeu totalmente o espírito comunista. Caracterízase
pola súa falta de consideración pola situación no seu conxunto e a súa total indiferenza cara ás demais
seccións, localidades ou persoas. Temos que redobrar os nosos esforzos para educar estes individuos e
facerlles ver no seccionalismo unha tendencia sectaria, que se volverá perigosa se se deixa estender. 

Rectifiquemos o estilo de traballo no Partido
(1 de febreiro de 1942)
Obras Escollidas, t.III.
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O liberalismo maniféstase en diferentes formas:
Ter clara conciencia de que unha persoa está nun erro, pero como se trata dun coñecido, paisano, con-
discípulo, amigo íntimo, ser querido, vello colega ou antigo subordinado, non soster unha discusión de
principio con ela e deixar pasar as cousas a fin de preservar a paz e a amizade. Ou ben, no desexo de
manterse en bos termos con esa persoa, tratar o asunto de forma superficial no canto de ir até o fondo.
Así, tanto a organización como o individuo resultan prexudicados. Este é o primeiro tipo de liberalismo.

Facer críticas irresponsábeis en privado no canto de formular suxestións á organización de xeito activo.
Non dicir nada aos demais na súa presenza, senón andar con chismes ás súas costas, ou calar nas reu-
nións para murmurar despois. Non considerar para nada os principios da vida colectiva, senón deixarse
levar polas inclinacións persoais. Este é o segundo tipo. 
Deixar pasar todo o que non lle afecte a un no persoal, dicir o menos posíbel aínda que se teña perfecta
conciencia do que é errado, ser hábil en manterse a cuberto e preocuparse só de evitar reproches. Este
é o terceiro tipo. 
Desobedecer as ordes e colocar as opinións persoais en primeiro lugar, solicitar consideracións espe-
ciais da organización pero rexeitar a súa disciplina. Este é o cuarto tipo.
Entregarse a ataques persoais, armar pendencias, desafogar rancores persoais ou buscar vinganza no
canto de debater os puntos de vista errados e loitar contra eles no ben da unidade, do progreso e do bo
cumprimento do traballo. Este é o quinto tipo.
Escoitar opinións incorrectas de refutalas, e mesmo escoitar expresións contrarrevolucionarias sen in-
formar sobre eles, tomándoas con tranquilidade, como se non acontecese nada. Este é o sexto tipo. 
Ao atoparse entre as masas, non facer propaganda nin axitación, non falar nas súas reunións, non inves-

Citas do presidente Mao Tse Tung



tigar nin facerlles preguntas, senón permanecer indiferentes a elas, sen amosar a menor preocupación
polo seu benestar, esquecendo que se é comunista e comportándose como unha persoa calquera. Este é
o sétimo tipo.
Non indignarse ao ver que alguén prexudica os intereses das masas, nin disuadilo ou impedir a súa ac-
ción, nin razoar con el, senón deixalo continuar. Este é o oitavo tipo.
Traballar descoidadamente, sen plan nin orientación definidos, traballar só para cumprir coas formali-
dades e pasar os días vexetando; mentres siga sendo monxe, tocarei a campá. Este é o noveno tipo.
Considerar que se rendeu grandes servizos á revolución e darse aire de veterano; desdeñar as tarefas pe-
quenas pero non estar á altura das grandes, ser descoidado no traballo e frouxo no estudo. Este é o dé-
cimo tipo.
Ter conciencia dos propios erros pero non intentar corrixilos, tomando unha actitude liberar consigo
mesmo. Este é o undécimo tipo.

Contra o liberalismo
(7 de setembro de 1937)

Obras Escollidas, t.II.
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Nunha colectividade revolucionaria, o liberalismo é extremadamente prexudicial. É unha especia de co-
rrosivo que roe a unidade, debilita a cohesión, causa apatía e crea disensións. Priva as filas revoluciona-
rias da súa organización compacta e a súa estrita disciplina, impide a aplicación cabal da política e afasta
as organizacións do partido das masas que este dirixe. Trátase dunha tendencia sumamente perniciosa.

Ibíd.

Os adictos ao liberalismo consideran os principios do marxismo como dogmas abstractos. Aproban o
marxismo, pero non se amosan dispostos a practicalo ou a practicalo cabalmente; non intentan substi-
tuír o seu liberalismo polo marxismo. Teñen o seu marxismo e tamén o seu liberalismo: falan do marxismo
pero practican o liberalismo; o marxismo é para os demais e o liberalismo para eles mesmos. Levan
ambos na súa bagaxe e atopan unha aplicación para cada un. Así é como pensa certa xente. 

Ibíd. 

O Estado popular protexe o pobo. Só cando existe un Estado popular o pobo pode, en todo o país e co par-
ticipación de cada un, educarse e transformarse por métodos democráticos e desembarazarse así da in-
fluencia dos reaccionarios internos e externos (influenza aínda moi forte na actualidade e que subsistirá
longo tempo e non pode ser eliminada con rapidez), librarse dos malos hábitos e ideas adquiridas na vella
sociedade, evitar deixarse descarrilar polos reaccionarios e continuar avanzando, avanzando cara á so-
ciedade socialista e comunista. 

Sobre a ditadura democrática popular
(30 de xuño de 1949)

Obras Escollidas, t.IV.
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Para ninguén resulta difícil unha cousa de proveito. O difícil é facer cousas de proveito durante toda a vida
sen facer xamais nada malo; actuar sempre en interese das grandes masas, da mocidade e da revolución,
e empeñarse durante décadas nunha loita ardua sen ceder nunca. Isto é o máis difícil de todo!

Mensaxe de saudación ao camarada Wu Yuchang no seu 60º aniversario
(15 de xaneiro de 1940)
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XXV. Unidade

A unificación do noso país, a unidade do noso pobo e a unidade de todas as nosas nacionalidades consti-
túen as garantías fundamentais para a vitoria segura da nosa causa.

Sobre o tratamento correcto das contradicións no seo do pobo
(27 de febreiro de 1957)

Obras Escollidas, t.V. 

Só coa unidade do Partido Comunista poderase acadar a unidade de toda a clase (obreira) e de toda a na-
ción; só coa unidade de toda a clase e de toda a nación poderase vencer o inimigo e dar cima á revolución
nacional e democrática.

Loitemos para incorporar as masas por millóns á fronte única nacional antixaponesa
(7 de maio de 1937)

Obras Escollidas, t.I.

Uniremos con solidez todas as forzas do noso Partido baixo os principios de organización e disciplina do
centralismo democrático. Unirémonos con todo camarada que estea disposto a observar o programa, os
estatutos e as decisións do Partido.

Sobre o goberno de coalición
(24 de abril de 1945)

Obras Escollidas, t.III.
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En 1942 resumimos este método democrático de resolver as contradicións no seo do pobo na fórmula
unidade-crítica-unidade. Isto, expresado de forma máis detallada, significa partir do desexo de unidade,
resolver as contradicións mediante a crítica ou a loita e conseguir unha nova unidade sobre unha nova
base. Segundo a nosa experiencia, este é o método correcto para resolver as contradicións no seo do
pobo.

Sobre o tratamento correcto das contradicións no seo do pobo
(27 de febreiro de 1957)

Obras Escollidas, t.V.

O noso exército acadou unha excelente unidade dentro das súas propias filas e con aqueles que están fóra
delas. Na orde interna, existe unidade entre oficiais e soldados, entre os niveis superiores e inferiores e
entre o traballo militar, o político e o dos servizos de retagarda. Na orde externa, existe unidade entre o
exército e o pobo, entre o exército e os organismos gobernamentais e entre as nosas tropas e as tropas
amigas. Todo o que prexudique a unidade debe eliminarse.

Sobre o goberno de coalición
(24 de abril de 1945)

Obras Escollidas, t.III.
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XXVI. Disciplina

No seo do pobo, a democracia é correlativa ao centralismo, e a liberdade, á disciplina. En ambos os casos
trátase de dous aspectos opostos dun todo único, contraditorios e ao tempo unidos; non debemos desta-
car un deles de forma unilateral negando o outro. No seo do pobo non se pode prescindir da liberdade nin
tampouco da disciplina, non se pode prescindir da democracia nin tampouco do centralismo. Esta unidade
de democracia e centralismo e de liberdade e disciplina constitúe o noso centralismo democrático. Baixo
este sistema o pobo goza de ampla democracia e liberdade, mais ao mesmo tempo, debe manterse den-
tro dos límites da disciplina socialista.

Sobre o tratamento correcto das contradicións no seo do pobo
(27 de febreiro de 1957)

Obras Escollidas, t.V.

Cómpre reafirmar a disciplina do Partido, que consiste en: 1) a subordinación do militante á organiza-
ción; 2) a subordinación da minoría á maioría; 3) a subordinación do nivel inferior ao superior, e 4) a sub-
ordinación de todo o Partido ao Comité Central. Quen viola estas regras de disciplina, socava a unidade
do Partido. 

O papel do Partido Comunista da China na guerra nacional
(outubro de 1938)

Obras Escollidas, t.II.
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A disciplina do Partido esixe, entre outras cousas, que a minoría se someta á maioría. A minoría, se a súa
opinión se rexeita, debe apoiar a decisión aprobada pola maioría. Se o estima necesario, pode volver pre-
sentar o asunto á seguinte reunión para a súa consideración, pero de ningún modo debe actuar en con-
tra da decisión xa adoptada.

Sobre a rectificación das ideas erradas no Partido
(decembro de 1929)
Obras Escollidas, t.I.
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As tres regras cardinais de disciplina son as seguintes:
1) Obedecer as ordes en todas as accións
2) Non tomar as masas nin unha soa agulla nin unha soa febra de fío. 
3) Entregar todas as casas capturadas.
As oito advertencias son as seguintes:
1) Falar con cortesía.
2) Pagar con honradez o que se merque.
3) Devolver toda cousa solicitada en préstamo.
4) Indemnizar por todo obxecto danado.
5) Non pegar nin inxuriar a xente.
6) Non estragar os sementados.
7) Non tomarse liberdades coas mulleres.
8) Non maltratar os prisioneiros
Instrucións do Alto Mando do Exército Popular de Liberación da China sobre a nova promulgación das tres regras cardinais de

disciplina e as oito advertencias
(10 de outubro de 1947)
Obras Escollidas, t.IV.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Deben elevar (os oficiais e soldados do noso exército) o seu sentido da disciplina e, de forma resolta, cum-
prir as ordes, aplicar a nosa política, observar as tres regras cardinais de disciplina e as oito advertencias
e fortalecer a unidade entre o exército e o pobo, entre o exército e o goberno, entre os oficiais e os solda-
dos e a unidade de todo o exército; non se tolerará ningunha infracción da disciplina.

Manifesto do Exército Popular de Liberación da China
(outubro de 1947)

Obras Escollidas, t.IV.
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XXVII. Crítica e autocrítica

O Partido Comunista non teme a crítica porque somos marxistas, a verdade está do noso lado e as masas
básicas, os obreiros e campesiños, estás connosco.

Discurso ante a Conferencia Nacional do Partido Comunista da China sobre o Traballo de Propaganda
(12 de marzo de 1957)
Obras Escollidas, t.V.

Os materialistas consecuencias son intrépidos; agardamos que todos os que loitan ao noso lado asuman
con valentía as súas responsabilidades, superen as dificultades e non teñan medo aos reveses ou ás bur-
las, nin vacilen en criticarnos a nós, os comunistas, e brindarnos as súas suxestións. Quen non teme mo-
rrer cortado en mil anacos, atrévese a desmontar o emperador; este é o espírito intrépido que necesitamos
na nosa loita polo socialismo e o comunismo.

Ibíd.

Temos a arma marxista-leninista da crítica e da autocrítica. Podemos desfacernos do malo estilo e con-
servar o bo.

Informe ante a II Sesión Plenario do Comité Central elixido no VII Congreso Nacional do Partido Comunista da China
(5 de marzo de 1949)
Obras Escollidas, t.IV.
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A concienciuda práctica da autocrítica é outro trazo que distingue o noso Partido dos demais partidos po-
líticos. Dixemos que o cuarto debe limparse regularmente, porque doutro xeito o po amontoarase, e que
temos que lavar a cara regularmente, porque doutro xeito cubrirásenos de cotra. A mente dos nosos ca-
maradas e o traballo do noso partido poden cubrirse de po e deben limparse e lavarse. A auga corrente
non se corrompe e os vermes non roen os gonzos da porta. Este proverbio expresa como o movemento
constante impide o ataque dos microbios e outro organismos. Revisar con regularidade o noso traballo,
desenvolver durante o proceso de revisión o estilo democrático de traballo, non temer a crítica nin a au-
tocrítica e aplicar aquelas máximas populares chinesas tan boas como di todo o que saibas e dío sen re-
servas, non culpes o que fale, antes ben, toma as súas palabras como unha advertencia e corrixe os teus
erros, se os cometiches, e gárdate deles se non cometiches ningún: esta é a única forma eficaz de evitar
que o po e os microbios políticos infecten a mente dos nosos camaradas e o corpo do noso Partido.

Sobre o goberno de coalición
(24 de abril de 1945)

Obras Escollidas, t.III.

Dentro do Partido prodúcense constantemente oposición e loita entre diferentes ideas. Isto é un reflexo
no Partido das contradicións entre as clases e entre o novo e o vello na sociedade. Se no Partido non hou-
bese contradicións nin loitas ideolóxicas para resolvelas, a vida do Partido tocaría a súa fin. 

Sobre a contradición
(agosto de 1937)

Obras Escollidas, t.I.
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Estamos pola loita ideolóxica activa, pois é a arma que garante a unidade interna do Partido e demais or-
ganizacións revolucionarias en beneficio do noso combate. Todos os comunistas e revolucionarios deben
empuñar esta arma.
Pero o liberalismo rexeita a loita ideolóxica e propugna unha paz sen principios, que dá orixe a un estilo
decadente e filisteo que conduce á dexeneración política de certas entidades e membros no Partido e de-
mais organizacións revolucionarias.

Contra o liberalismo
(7 de setembro de 1937)

Obras Escollidas, t.II.

Ao loitar contra o subxectivismo, o sectarismo e o estilo de clixé do Partido, debemos ter presentes dous
principios: primeiro, tirar leccións dos erros pasados para evitalos no futuro, e segundo, tratar a enfer-
midade para salvar o paciente. Hai que pór ao descuberto, sen ter consideracións con ninguén, todos os
erros pasado, e analizar e criticar en forma científica todo o malo no pasado, para que no futuro o traba-
llo se realice máis coidadosamente e mellor. Iso é o que quere dicir tirar leccións dos erros pasados para
evitalos no futuro. Mais, ao denunciarmos os erros e criticarmos os defectos, facémolo,igual que un mé-
dico trata un caso, só para salvar o paciente e non para matalo. Unha persoa con apendicite salvarase se
o cirurxián lle extrae o apéndice. Se unha persoa que cometeu erros non agocha a súa enfermidade por
temor ao tratamento nin persiste nos seus erros até facerse incurábel, senón que, honesta e sincera-
mente, desexa curarse e emendarse, debemos acollela e curarlle a enfermidade para que se transforme
nunha boa camarada. Xamais poderemos acadar éxito se no deixamos levar por un impulso momentánea
e fustrigámola sen mesura. Non se pode tratar con imprudencia enfermidades ideolóxicas ou políticas;
hai que adoptar o único método adecuado e eficaz: tratar a enfermidade para salvar o paciente.

Rectifiquemos o estilo de traballo no partido
(1 de febreiro de 1942)
Obras Escollidas, t.III. 
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Con relación á crítica no seo do Partido cómpre mencionar outro punto: algúns camaradas, ao faceren crí-
ticas, pasan por alto as cuestións importantes e militan a súa atención ás mesquiñas. Non comprenden
que a tarefa principal da crítica é indicar os erros políticas e de organización. Polo que respecta aos de-
fectos persoais, a menos que estean vinculados a erros políticos e de organización, non hai que censura-
los demasiado para non sumir os camaradas no desconcerto. Ademais, se se desenvolve semellante
crítica, a atención dos membros do partido concentrarase só nos defectos de pouca monta, e todos tor-
narán tímidos e cautelosos e esquecerán as tarefas políticas do Partido. Isto é un grave perigo.

Sobre a rectificación das ideas erradas no Partido
(decembro de 1929)
Obras Escollidas, t.I.

Na crítica no seo do Partido debemos gardarnos do subxectivismo, os xuízos arbitrarios e a banalización
da crítica, toda afirmación debe fundarse en feitos e toda crítica debe ter sentido político.

Ibíd.

A crítica dentro do Partido é unha arma para fortalecer as súas organizacións e aumentar a súa capaci-
dade de combate. Porén, na organización do Partido no Exército Vermello, a crítica non sempre ten este
carácter: ás veces convértese en ataque persoal. A consecuencia disto, non só se prexudica os individuos,
tamén a organización do Partido. Esta é unha manifestación de individualismo pequeno-burgués. O mé-
todo para corrixila é axudar os membros do Partido a comprender que a crítica ten por obxecto aumen-
tar a capacidade de combate do Partido a fin de acadar a vitoria na loita de clases, e que non debe
empregarse para realizar ataques persoais. 

Ibíd.
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Porque servimos o pobo, non tememos que nos sinalen e critiquen os defectos que teñamos. Calquera,
sexa quen for, pode sinalar os nosos defectos. Se ten razón, corrixirémolos. Se o que se propón beneficia
o pobo, actuaremos de acordo con iso. 

Servir o pobo
(8 de setembro de 1944)
Obras Escollidas, t.III. 

Os comunistas chineses, que en todas as nosas accións partimos dos intereses supremos das grandes
masas do pobo chinés, estamos convencidos da completa xustiza da nosa causa, non nos deteremos ante
ningún sacrificio persoal e estamos dispostos en todo momento a dar as nosas vidas por esta causa. Como
poderiamos entón ser remisos a desprendernos das ideas, puntos de vista, opinións ou métodos que non
respondan ás necesidades do pobo? Como poderiamos aledarnos de que o po e microbios políticos en-
sucien os nosos limpos rostros e infecten os nosos sans corpos? Incontábeis mártires ofrendaron as súas
vidas polos intereses do pobo, e aos vivos énchesenos o corazón de dor cada vez que os recordamos. Ha-
berá interese persoal que non poidamos sacrificar ou erro que non poidamos superar? 

Sobre o goberno de coalición
(24 de abril de 1945)

Obras Escollidas, t.III.

Nunca debemos sentirnos satisfeitos cos nosos éxitos. Debemos refrear a autosatisfacción e criticar cons-
tantemente os nosos defectos, ao igual que lavamos a cara e varremos o chan cada día para quitar o po
e manternos limpos.

Organicémonos
(29 de novembro de 1943)

Obras Escollidas, t.III.
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A crítica debe facerse a tempo, non hai que deixarse levar polo hábito de criticar só despois de consuma-
dos os feitos.

Sobre o problema da cooperativización agrícola
(31 de xullo de 1955)
Obras Escollidas, t.V.

Adoutrinados polos erros e reveses, agudizamos o noso enxeño e manexamos mellor os nosos asuntos.
É difícil para calquera partido político ou persoa evitar os erros, pero debemos tratar de cometer os menos
posíbeis. Se cometemos un erro, debemos corrixilo, e canto máis rápido e máis a fondo, mellor.

Sobre a ditadura democrática popular
(30 de xuño de 1949)

Obras Escollidas, t.IV.
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XXVIII. Comunistas

O comunista debe ser sincero e franco, leal e activo, considerar os intereses da revolución como a súa pro-
pia vida e subordinar os seus intereses persoais aos da revolución. En calquera momento e onde queira
que estea, debe adherirse aos principios xustos e loita sen fatiga contra todas as ideas e accións erradas
a fin de consolidar a vida colectiva do Partido e a súa ligazón coas masas; debe preocuparse máis polo Par-
tido e polas masas que por ningún individuo, e máis polos demais que por si mesmo. Só unha persoa así
é digna de chamarse comunista.

Contra o liberalismo
(7 de setembro de 1937)

Obras Escollidas, t.II.

Hai que facer comprender a cada camarada que o criterio supremo para xulgar as palabras e actos dun
comunista reside en precisar se estes concordan cos máis altos intereses da abafadora maioría do pobo
e se granxean o seu apoio.

Sobre o goberno de coalición
(24 de abril de 1945)

Obras Escollidas, t.III.
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En ningún momento e baixo ningunha circunstancia pode o comunista pór en primeiro lugar os seus in-
tereses persoais. Ao contrario, debe subordinalos aos intereses da nación e das masas populares. De aí
que o egoísmo, a frouxidade, a corrupción, o afán de figurar, etcétera, sexan o máis desprezábel, mentres
que a entrega abnegada, o entusiasmo e a enerxía no traballo, a dedicación de todo corazón ao deber pú-
blico e o esforzo concienciudo e tenaz merezan respecto.

O papel do Partido Comunista da China na guerra nacional
(outubro de 1938)

Obras Escollidas, t.II.

Os comunistas deben estar dispostos en todo momento a perseverar na verdade, porque a verdade con-
corda cos intereses do pobo. Os comunistas deben estar dispostos en todo momento a corrixir os seus
erros, porque todo erro vai en contra dos intereses do pobo.

Sobre o goberno de coalición
(24 de abril de 1945)

Obras Escollidas, t.III.

Os comunistas teñen que preguntar o porqué de todas as cousas e valerse do seu propio xuízo para exa-
minar con coidado se corresponden á realidade e se están ben fundadas. Non deben en absoluto seguir
a cegas a outros nin preconizar a obediencia servil. 

Rectifiquemos o estilo de traballo no Partido
(1 de febreiro de 1942)
Obras Escollidas, t.III.
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Debemos alentar os camaradas a ter plenamente en conta os intereses do todo. Cada membro do Par-
tido, cada rama de traballo, cada palabra e cada acción deben ter como punto de partida os intereses de
todo o Partido. Non se tolerará en absoluto violar este principio.

Ibíd.

Os comunistas deben ser exemplares tanto polo seu sentido práctico como pola súa previsión e clarivi-
dencia, porque só o sentido práctico lles permitirá cumprir as tarefas asignadas, e só a previsión e a cla-
rividencia lles impedirán extraviarse no avance.

O papel do Partido Comunista da China na guerra nacional
(outubro de 1938)

Obras Escollidas, t.II.

Os comunistas deben ser os máis perspicaces, os máis dispostos a sacrificarse, os máis firmes e os máis
capaces de apreciar as situacións sen ideas preconcibidas. Teñen que apoiarse na maioría das masas e
conquistar o seu apoio.   

As tarefas do Partido Comunista da China no período da resistencia ao Xapón
(3 de maio de 1937)

Obras Escollidas, t.I.

Os comunistas deben así mesmo dar exemplo no estudo. En todo momento deben ser alumnos das masas
populares ao tempo que os seus mestres.

O papel do Partido Comunista da China na guerra nacional
(outubro de 1938)

Obras Escollidas, t.II.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Os comunistas, ao traballaren nos movementos de masas, débense comportar como amigos de masas popu-
lares e non como os seus superiores, como os seus mestres infatigábeis e non como politiqueiros burócratas.

Ibíd.

Os comunistas xamais deben separarse da maioría das masas nin dirixir só uns cantos continxentes progre-
sistas nun avance temerario sen ter en conta a situación da maioría. Débense preocupar por forxar estreitos
vínculos entre os elementos avanzados e as grandes masas. Isto é o que significa pensar na maioría.

Ibíd.

Os comunistas somos como a semente e o pobo como a terra. Onde queira que vaiamos, debemos unir-
nos co pobo, botar raíces e florecer nel. 

Sobre as negociación de Chungching
(17 de outubro de 1945)
Obras Escollidas, t.IV.

En todo o que facemos, os comunistas debemos saber vincularnos coas masas. Se os membros do noso
Partido pasan a vida entre catro paredes, a cuberto da tempestade e apartados do mundo, poderán ser-
vir para algo ao pobo chinés? Non, en absoluto. Non necesitamos semellantes persoas como membros
do Partido. Os comunistas debemos saír ao encontro da tempestade e enfrontar o mundo: a poderosa
tempestade e o gran mundo da loita de masas.

Organicémonos
(29 de novembro de 1943)

Obras Escollidas, t.III.
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O papel de vangarda dos comunistas e o seu exemplo ten unha importancia vital. No VIII Exército e o Novo
4º Corpo de Exército, os comunistas deben sentar un exemplo de valentía no combate, un exemplo na
execución das ordes, a observancia da disciplina, a realización do traballo político e o afianzamento da co-
hesión e a unidade internas.

O papel do Partido Comunista da China na guerra nacional
(outubro de 1938)

Obras Escollidas, t.II.

O comunista nunca debe crerse infalíbel nin comportarse de forma altiva, nin pensar que sobresae en
todo mentres os demais non teñen nada bo. Xamais debe pecharse no seu pequeno cuarto, nin fanfurri-
ñar, nin actuar como tirano. 

Discurso pronunciado ante a Asemblea de representantes da rexión fronteiriza de Shensi-Kansú-NNingsia
(21 de novembro de 1941)

Obras Escollidas, t.III.

Os comunistas deben escoitar as opinión das personalidades non pertencentes ao Partido e darlles a
oportunidade de expresarse. Se o que din é correcto, debemos aplaudilo e aprender dos seus puntos for-
tes. Mesmo se non teñen razón, debemos deixarlles terminar as súas palabras e logo darlles con pa-
ciencia as explicacións necesarias. 

Ibíd.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Aqueles que cometeron erros no seu traballo, salvo os elementos incorrixíbeis, os comunistas non deben
deixalos de lado, senón ao contrario, deben persuadilos para que se transformen e emprendan un novo
camiño.

O papel do Partido Comunista da China na guerra nacional
(outubro de 1938)

Obras Escollidas, t.II.

Os comunistas non deben desdeñar ou menosprezar as persoas politicamente atrasadas, senón ache-
garse a elas, unirse con elas, convencelas e alentalas a progresar. 

Ibíd.
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XXIX. Cadros

Para asegurar que o noso Partido e o noso país non cambien de cor debemos non só ter unha liña e po-
lítica correctas, senón tamén preparar e forxar ducias de millóns de continuadores da causa revolucio-
naria do proletariado.
O problema da formación de continuadores da causa revolucionaria do proletariado refírese, no fondo, a
se a causa revolucionaria marxista-leninista iniciada polos revolucionarios proletarios da vella xeración
contará con quen a sigan levando adiante, se a dirección do noso Partido e o noso Estado seguirá en mans
dos revolucionarios proletarios, se os nosos descendentes proseguirán avanzando polo xusto camiño tra-
zado polo marxismo-leninismo, isto é, refírese a se poderemos precavernos con éxito contra a aparición
do revisionismo jruschovista na China. Nunha palabra, trátase dun problema importantísimo que afecta
ao destino, á existencia mesma do noso Partido e do noso Estado. Trátase dun problema de importancia
fundamental para a causa revolucionario do proletariado de aquí a cen, mil e mesmo dez mil anos. Ba-
seándose nos cambios operados na Unión Soviética, os agoireiros imperialistas depositan as súas espe-
ranzas de evolución pacífica na terceira ou cuarta xeración do partido chinés. Faremos fracasar por
completo este agoiro imperialista. En todas partes, desde as organizacións máis altas até a base, debe-
mos prestar constante atención ao problema de preparar e forxar continuadores da causa revolucionaria.
Que requisitos deben cumprir os continuadores da causa revolucionaria do proletariado?
Deben ser verdadeiros marxistas-leninistas e non, como Jruschov, revisionistas disfrazados de marxis-
tas-leninistas.
Deben ser revolucionarios que serven de todo corazón á inmensa maioría das masas populares da China
e do mundo, e non individuos como Jruschov, que serve aos intereses dunha exigua capa social burguesa
privilexiada no seu país, e aos intereses do imperialismo e a reacción no plano internacional.  

Citas do presidente Mao Tse Tung



Deben ser políticos proletarios capaces de unirse coa inmensa maioría para traballar con ela. Non só
deben unirse con quen compartan as súas opinións, senón tamén saber unirse cos que sosteñan opinións
diferentes e mesmo cos que se opoñan a eles e cuxos erros se probasen coa práctica. Porén, deben estar
especialmente vixiantes contra os arribistas e conspiradores como Jruschov e evitar que eses malvados
usurpen, sexa ao nivel que for, a dirección do Partido e do Estado.
Deben aplicar de modo exemplar o centralismo democrático do Partido, dominar o método de dirección
baseado no principio das masas, ás masas, cultivar un estilo democrático de traballo e saber escoitar a
voz das masas. Non deben mirar o centralismo democrático do Partido, ser despóticos, organizar ataques
por sorpresa contra os camaradas nin actuar de modo arbitrario e ditatorial, como o fai Jruschov. 
Os continuadores da causa revolucionaria do proletariado nacen da loita de masas, crecen e fórxanse nas
grandes tempestades revolucionarias. Hai que probar e valorar os cadros e seleccionar e formar os con-
tinuadores no curso da prolongada loita de masas.

Pasaxe citada en “Acerca do falso comunismo de Jruschov e as súas leccións históricas para o mundo”
(14 de xullo de 1964)
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O noso Partido debe estender as súas organizacións a todo o país, formar conscientemente a ducias de
milleiros de cadros e dispor de centos de dirixentes de masas de primeira calidade. Deben ser cadros e
dirixentes versados no marxismo-leninismo, perspicaces no político e competentes no traballo, imbuídos
do espírito de sacrificio, capaces de resolver os problemas con independencia, indobregábeis ante as di-
ficultades e fieis no seu servizo á nación, á clase e ao Partido. Apoiándose neles, o Partido asegurará os
vínculos cos seus militantes e as masas, e apoiándose na firme dirección deles sobre as masas, o Par-
tido logrará vencer o inimigo. Ser alleos ao egoísmo, ao heroísmo individualista e a ostentación, á indo-
lencia e a pasividade e ao sectarismo altivo, e ser desinteresados heroes da súa nación e da súa clase:
estás son as calidades e o estilo de traballo que se esixe dos militantes, cadros e dirixentes do noso Par-
tido.

Loitemos para incorporar as masas por millóns á fronte única nacional antixaponesa
(7 de maio de 1937)

Obras Escollidas, t.I.

Unha vez determinada a liña política, os cadros constitúen un factor decisivo. Por conseguinte, é a nosa
tarefa de loita preparar con planificación unha gran cantidade de novos cadros.

O papel do Partido Comunista da China na guerra nacional
(outubro de 1938)

Obras Escollidas, t.II.

Citas do presidente Mao Tse Tung



O criterio que debe aplicar o Partido Comunista na súa política de cadros é ver es estes levan adiante con
firmeza a liña do Partido, observan a súa disciplina, manteñen vínculos estreitos coas masas, posúen a
capacidade de orientarse no traballo con independencia e son activos, constantes e desinteresados. Isto
é o que significa designar xente segundo as súas calidades. 

Ibíd.

Hai que persistir con firmeza no sistema da participación dos cadros no traballo colectivo de produción.
Os cadros do noso Partido e do noso Estado son traballadores comúns e non señores que cabalgan sobre
o pobo. Participan no traballo colectivo de produción. Os cadros manteñen os vínculos máis amplos, cons-
tantes e estreitos co pobo traballador. Esta é unha medida cardinal e de importancia fundamental no sis-
tema socialista, unha medida que contribúe a superar o burocratismo e a previr o revisionismo e o
dogmatismo. 

Pasaxe citada en “Acerca do falso comunismo de Jruschov e as súas lección históricas para o mundo
(14 de xullo de 1964)

Debemos saber valorar os cadros. Non os xulguemos só por un breve período da súa actividade ou un só
feito na súa vida, senón tamén por todo o seu pasado e todo o seu traballo. Este é o método principal para
valorar os cadros. 

O papel do Partido Comunista da China na guerra nacional
(outubro de 1938)

Obras Escollidas, t.II.
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Debemos saber empregar os cadros. En resumo, o dirixente ten dúas responsabilidades principais: for-
mular ideas e empregar os cadros. Facer plans, tomar decisións, dar ordes e directivas, etc., entrar no
concepto de formular ideas. Para pór en práctica as ideas, o dirixente ten que unir os cadros e impulsa-
los á acción. Isto entra no concepto de empregar os cadros.

Ibíd.

Debemos saber preocuparnos polos cadros. O método para facelo é o seguinte:
Primeiro, orientalos no seu traballo. Isto implica deixarlles despregar a súa iniciativa no traballo apra que
se atrevan a asumir responsabilidade e, ao mesmo tempo, darlles indicacións oportunas para que, á luz
da liña política do Partido, poidan pór en pleno xogo o seu espírito creador.
Segundo, elevar o seu nivel. Isto significa brindarlles a oportunidade de estudar e educalos, de modo que
eleven a súa preparación teórica e a súa capacidade para o traballo.
Terceiro, controlar o seu traballo e axudarlles a sintetizar as súas experiencias, a desenvolver os seus
éxitos e a corrixir os seus erros. Confiarlles unha tarefa sen controlar a súa execución e prestarlles aten-
ción só cando cometen erros graves non é a forma de preocuparse polos cadros.
Cuarto, empregar, en xeral, o método da persuasión cos cadros que cometesen arros e axudalos a corri-
xilos. Só se pode recorrer ao método da loita cos que cometesen erros graves e rexeiten toda guía. En todo
isto, a paciencia é necesaria. Non é correcta cualificar á lixeira de oportunista á xente nin empezar a or-
ganizar loitas contra ela de forma precipitada. 
Así é como debemos preocuparnos polos cadros.

Ibíd.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Un grupo dirixente, unido e vinculado coas masas de verdade, só pode formarse de forma gradual no pro-
ceso da loita de masas, e non á marxe dela. No curso dunha gran loita, a composición do grupo dirixente
non debe nin pode, na maioría dos casos, permanecer totalmente invariábel nas etapas inicial, media e
final. É necesario promover constantemente os activistas xurdidos no curso da loita para substituír os
membros orixinais do grupo dirixente que resulten inferiores en comparación con eles ou que dexenera-
sen. 

Algunhas cuestións sobre os métodos de dirección
(1 de xuño de 1943)

Obras Escollidas, t.III.

Se o noso Partido non conta cunha plena cooperación entre as amplas masas de cadros novos e os vellos
cadros, a nosa causa deterase a medio camiño. Por iso, todos os vellos cadros deben acoller con gran ca-
riño os cadros novos e amosarlles a maior solicitude. É certo que os cadros novos teñen os seus defec-
tos. Como non hai moito que participan na revolución, fáltalles experiencia e é lóxico que algúns deles
conserven rastros da viciosa ideoloxía da vella sociedade, residuos da ideoloxía individualista pequeno-
burguesa. Pero eses defectos poden eliminarse de forma gradual a través da educación e a serenidade
na revolución. As calidades dos novos cadros residen, como sinalou Stalin, en que teñen un agudo sen-
tido do novo e, polo tanto, posúen un grande entusiasmo e unha grande actividade, calidades das que ca-
recen algúns cadros vellos. Os cadros, novos e vellos, deben respectarse mutuamente, aprender uns dos
outros, superar as debilidades propias e aprender das calidades dos demais para manterse unidos como
un só home no ben da causa común e previr as tendencias sectarias. 

Rectifiquemos o estilo de traballo no Partido
(1 de febreiro de 1942)
Obras Escollidas, t.III.
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Temos que preocuparnos non só polos cadros do Partido, senón tamén polos que non militan nel. Fóra do
Partido hai moitas persoas capaces, e os comunistas non podemos ignoralas. É deber de cada comunista
desfacerse de toda presunción, saber traballar xunto cos cadros que non militan no Partido, proporcio-
narlles unha axuda sincera, tratalos con calor como a camaradas e orientar a súa actividade cara á gran
causa da guerra contra os agresores xaponeses e da construción do país.

O papel do Partido Comunista da China na guerra nacional
(outubro de 1938)

Obras Escollidas, t.II. 

Citas do presidente Mao Tse Tung



XXX. Mocidade

O mundo é de vostedes, e tamén noso, pero en última instancia, é de vostedes. A mocidade, plena de vigor
e vitalidade, atópase na primavera da vida, como o sol ás oito ou nove da mañá. En vostedes depositamos
as nosas esperanzas. (...)
O mundo perténcelles. O futuro da China perténcelles.  

Conversación con estudantes e practicantes chineses en Moscova
(17 de novembro de 1957)

É necesario facer comprender a toda a mocidade que o noso país aínda é moi pobre, que esta situación
non se poderá cambiar radicalmente nun prazo breve e que só mediante os esforzos mancomunados,
que despreguen a nova xeración e todo o pobo traballando coas súas propias mans, poderase converter
a China nun país próspero e poderoso no curso de varias décadas. A instauración dos sistema socialista
abriunos o camiño que conduce á sociedade ideal, pero para que esta se faga realidade temos que tra-
ballar duro.

Sobre o tratamento correcto das contradicións no seo do pobo
(27 de febreiro de 1957)

Obras Escollidas, t.V.
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Unha boa parte da mocidade, por falta de experiencia política e social, non sabe comparar a nova China
coa vella, non lles resulta sinxelo comprender a fondo nin as incontábeis penalidades que o noso pobo ex-
perimentou na súa loita para liberarse da opresión do imperialismo e da reacción kuomintanista, nin o
longo período de arduo traballo necesario para construír unha bela sociedade socialista. Por iso debemos
realizar constantemente unha educación política viva e eficaz entre as masas, dicirlles sempre a verdade
sobre calquera dificultade que xurda e estudar con elas a maneira de resolvela.

Ibíd.

A mocidade é a forza máis activa e vital da sociedade. Os mozos son os máis ansiosos de aprender e os
menos conservadores no seu pensamento. Así son especialmente na época do socialismo. Agardamos que
as organizacións do Partido en todos os lugares en colaboración coas organizacións respectivas da Liga
da Xuventude, estuden con atención a forma de despregar en particular a enerxía dos mozos, e que non
os traten como calquera persoa nin pasen por alto as súas características peculiares. Desde logo que os
mozos teñen que aprender dos vellos e demais adultos e facer todo o posíbel para emprender, co con-
sentimento destes, toda clase de actividades útiles.

Nota de introdución ao artigo “Unha brigada xuvenil de choque da Cooperativa de Produción Agrícola n.º9 do cantón de
Sinping, distrito de Chungshan”
(setembro e decembro de 1955)

O auxe socialista no campo chinés
Obras Escollidas, t.V.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Como xulgar se un mozo é revolucionario? Como discernilo? Só hai un criterio: se está disposto a fundirse,
e se funde na práctica, coas grandes masas obreiras e campesiñas. É revolucionario se quere facelo e
faino; doutro modo é non-revolucionario ou contrarrevolucionario. Se se identifica hoxe coas masas obrei-
ras e campesiñas, hoxe é revolucionario; se mañá deixa de facelo ou pasar a oprimir a xente sinxela,
transformarase en non-revolucionario ou contrarrevolucionario.

A orientación do movemento xuvenil
(4 de maio de 1939)

Obras Escollidas, t.II.

Mentres non se incorporen de todo corazón ás loitas revolucionarias das masas e non se deciden a ser-
vir os intereses das masas e a fundirse con elas, os intelectuais tenden a miúdo ao subxectivismo e ao in-
dividualismo e amósanse pouco prácticos no seu pensamento e vacilantes na súa acción. Por conseguinte,
aínda que a gran masa de intelectuais revolucionarios da China desenvolvan un papel de vangarda e ser-
ven de ponte coas masas, non todos continúan sendo revolucionarios até a fin. Unha parte deles abando-
nan as filas revolucionarias nos momentos críticos e fúndense na pasividade, mentres que un pequeno
número convértese mesmo en inimigos da revolución. Os intelectuais só poden superar estes defectos na
mesma loita prolongada das masas.

A revolución chinesa e o Partido Comunista da China
(decembro de 1939)

Obras Escollidas, t.II.
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Ademais de continuar coordinando as súas actividade coa tarefa central do partido, a Liga da Xuventude
debe realizar o seu propio traballo, que responde ás características da mocidade. A Nova China debe pen-
sar na mocidade e preocuparse polo crecemento da nova xeración. Os mozos teñen que estudar e traba-
llar pero, como se atopan en idade de crecemento físico, debemos prestar atención tanto ao seu traballo
e estudo como ás súas actividades recreativas e deportivas e ao seu descanso.

Directivas dadas na recepción ao Presídium do II Congreso Nacional da Liga da Xuventude
(30 de xuño de 1953)

Citas do presidente Mao Tse Tung



XXXI. Mulleres

Na China, os homes viven dominados polo xeral por tres sistemas de autoridade (a autoridade política, a
do clan e a relixiosa- N. de la Red) (...) En canto ás mulleres, ademais de estaren sometidas a estes tres
sistemas de autoridade, atópanse dominadas polos homes (a autoridade marital). Estas catro formas de
autoridade – política, do clan, relixiosa e marital- encarnan a ideoloxía e o sistema feudal-patriarcal no
seu conxunto e son catro grosas sogas que manteñen amarrado o pobo chinés, en particular o campesi-
ñado. Describiuse máis arriba como os campesiños derriban a autoridade política dos terratenentes no
campo, que constitúe o piar dos demais sistemas de autoridade. Co derrocamento da autoridade política
dos terratenentes, comezan a cambalearse a autoridade do clan, a relixiosa e a marital. (...) No que atinxe
á autoridade marital, sempre foi comparativamente débil nas familias dos campesiños pobres porque as
mulleres destas familias, por necesidade económica, teñen que facer máis traballo físico que as mulle-
res das clases acomodada e, en consecuencia, teñen maior dereito a falar e decidir nos asuntos familia-
res. Nos últimos anos, coa crecente ruína da economía rural, minouse a base da dominación do home
sobre a muller. E recentemente, co xurdimento do movemento campesiño, as mulleres comezaron a or-
ganizar en moitos lugares asociacións femininas rurais. Chegou para elas a hora de erguer a cabeza e sa-
cudir a autoridade marital día a día. Nunha palabra, co crecemento do poder dos campesiños, estase
cambaleando a ideoloxía e o sistema feudo-patriarcal no seu conxunto. 

Informe sobre a investigación do movemento campesiño en Junán
(marzo de 1927)

Obras Escollidas, t.I. 
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Unídevos, tomade parte na produción e as actividades políticas para mellorar a situación económica e
política da muller.

Epígrafe para a revista “Mulleres da Nova China”
(1 de xullo de 1949)

Protexer os intereses da mocidade, a muller e a infancia – prestar axuda aos estudantes refuxiados, axu-
dar aos mozos e ás mulleres a organizarse para participar, en pé de igualdade cos demais, en todas as
actividades que contribúen á guerra de resistencia contra os invasores xaponeses e ao progreso social;
asegurar a liberdade de matrimonio e a igualdade entre o home e a muller, e darlle aos nenos e mozos
unha educación útil. (...)

Sobre o goberno de coalición
(24 de abril de 1945)

Obras Escollidas, t.III.

A nosa tarefa fundamental na produción agrícola é reaxustar de forma organizada o emprego da forza de
traballo e alentar as mulleres a participar na produción.

A nosa política económica
(23 de xaneiro de 1934)

Obras Escollidas, t.I.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Coa fin de construír unha gran sociedade socialista, é de suma importancia mobilizar as grandes masas
de mulleres para que se incorporen ás actividades produtivas. Na produción, homes e mulleres deben
recibir igual salario por igual traballo. Só no proceso da transformación socialista da sociedade no seu
conxunto se poderá acadar unha auténtica igualdade entre ambos sexos.

Nota de introdución ao artigo “As mulleres intégranse á fronte do traballo”
(setembro e decembro de 1955)

O auxe socialista no campo chinés
Obras Escollidas, t.V. 

Despois de consumada a cooperativización agrícola, moitas cooperativas atópanse con escaseza de man
de obra. Fíxose necesario mobilizar a gran masa de mulleres que non traballaron na terra para incorpo-
ralas á fronte laboral. (...) As mulleres chinesas constitúen unha importante reserva de forza de traballo,
reserva que debe mobilizarse para a loita por construír un gran país socialista.

Nota de introdución ao artigo “Solucionouse a escaseza de man de obra mobilizando as mulleres para a produción”
(setembro e decembro de 1955)

O auxe socialista no campo chinés
Obras Escollidas, t.V. 

Toda muller capaz de traballar debe ocupar o seu posto na fronte laboral segundo o principio de igual
traballo, igual salario, esixencia que debe realizarse o antes posíbel.
Nota de introdución ao artigo “O programa da Federación de Mulleres Democráticas do distrito de Singtai para o traballo entre

as mulleres no curso do movemento de cooperativización agrícola”
(setembro e decembro de 1955)

O auxe socialista no campo chinés
Obras Escollidas, t.V.

192

o Libro Vermello



193

XXXII. Cultura e arte

No mundo actual, toda cultura, literatura e arte pertencen a unha clase determinada e están subordina-
das a unha liña política determinada. Non existe en realidade arte pola arte, nin arte que estea por riba
das clases, nin arte que se desenvolva paralelo ao político ou sexa independente dela. A literatura e a arte
proletarias son parte da causa da revolución proletaria no seu conxunto. Son, como dicía Lenin, engre-
naxes e parafusos do mecanismo xeral da revolución. 

Intervencións no Foro de Yenán sobre literatura e arte
(maio de 1942)

Obras Escollidas, t.III.

A cultura revolucionaria é unha poderosa arma revolucionaria para as grandes masas do pobo. Antes de
que se produza a revolución, prepara ideoloxicamente o terreo, e durante ela, constitúe unha parte nece-
saria e importante da fronte xeral da revolución. 

Sobre a nova democracia
(xaneiro de 1940)

Obras Escollidas, t.II.

A nosa literatura e a nosa arte serven ás grandes masas do pobo e, en primeiro lugar, aos obreiros, cam-
pesiños e soldados. Créanse para eles e empréganas eles. 

Intervencións no Foro de Yenán sobre literatura e arte
(maio de 1942)

Obras Escollidas, t.III.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Os nosos traballadores da literatura e da arte teñen que cumprir esta tarefa: teñen que cambiar de posi-
ción, pasarse gradualmente ao lado dos obreiros, campesiños e soldados, ao lado do proletariado, e in-
troducirse neles, incorporarse á loita práctica e estudar o marxismo e a sociedade. Só así poderemos
crear de verdade unha literatura e unha arte ao servizos dos obreiros, campesiños e soldados, unha lite-
ratura e unha arte verdadeiramente proletarias. 

Ibíd.

O noso propósito é asegurar que a literatura e a arte encaixen ben no mecanismo xeral da revolución,
que se convertan nunha arma poderosa para unir e educar o pobo e para atacar e aniquilar o inimigo, e
que axuden o pobo a loitan cunha mesma vontade contra o inimigo.

Ibíd.
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A crítica literaria e artística ten dous criterios: o político e o artístico. (...)
Hai un criterio político e hai un criterio artístico. Cal é a relación entre eles? O político non equivale á arte,
nin unha concepción xeral do mundo equivale a un método de creación e crítica artísticas. Non só nega-
mos que haxa algún criterio político abstracto e absolutamente invariábel, senón que tamén negamos
que haxa algún criterio artístico abstracto e absolutamente invariábel. En toda sociedade de clases, cada
clase ten os seus propios criterios político e artístico. Pero todas as clases, en todas as sociedades de cla-
ses, sempre colocan o criterio político en primeiro lugar e o artístico no segundo. (...) O que esiximos é a
unidade da política e a arte, a unidade do contido e da forma, a unidade do contido político revolucionario
e o maior grao posíbel de perfección da forma artística. Unha obra de arte que carece de valor artístico,
por progresista que sexa no político, non ten forza. Por iso, opómonos tanto ás obras artísticas que con-
teñan puntos de vista políticos errados como a tendencia a crear obras ao estilo de cartel e consigna,
obras acertadas no seu punto de vista político mais carentes de forza artística. No problema da literatura
e a arte temos que soster unha loita en dúas frontes.

Ibíd.

Que se abran cen flores e compitan cen escolas de pensamento é a orientación para promover o desen-
volvemento da arte e o progreso da ciencia, para facer florecer a cultura socialista do noso país. Poden
desenvolverse libremente distintas formas e estilos na arte, e competir libremente diferentes escolas na
ciencia. Consideramos que é prexudicial ao desenvolvemento da arte e da ciencia recorrer a medidas ad-
ministrativas para impor un particular estilo de arte ou escola de pensamento e prohibir outro. O pro-
blema do correcto e o errado na arte e na ciencia débese resolver mediante discusións libres nos círculos
artísticos e científicos, a través da práctica da arte e da ciencia, e non de maneira simplista. 

Sobre o tratamento correcto das contradicións no seo do pobo
(27 de febreiro de 1957)

Obras Escollidas, t.V.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Un exército sen cultura é un exército ignorante, e un exército ignorante non pode derrotar o inimigo.
A fronte única no traballo cultural

(39 de outubro de 1944)
Obras Escollidas, t.III.
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XXXIII. Estudo

Na transformación da China agraria e atrasada nunha China industrializada e avanzada, formúlansenos
tarefas arduas, e a nosa experiencia é moi reducida. Por iso é preciso que saibamos aprender.

Discurso de apertura no VIII Congreso Nacional do Partido Comunista da China
(15 de setembro de 1956)

Obras Escollidas, t.V.

As condicións cambias permanentemente e para adaptar o seu pensamento ás novas condicións, un debe
aprender. Mesmo quen teñen unha maior comprensión do marxismo e se manteñen comparativamente
firmes na posición proletaria, debe continuar aprendendo, asimilar cosas novas e estudar problemas
novos.

Discurso ante a Conferencia Nacional do Partido Comunista da China sobre o Traballo de Propaganda
(12 de marzo de 1957)
Obras Escollidas, t.V. 

Podemos aprender o que ignorabamos. Non só sabemos destruír o mundo vello, senón que tamén sabe-
mos construír un novo.

Informe ante a II Sesión Plenaria do Comité Central escollido no VII Congreso nacional do Partido Comunista da China
(5 de marzo de 1949)
Obras Escollidas, t.IV.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Hai dúas maneiras de aprender de outros. Unha é a dogmática, que significa copialo todo, sexa ou non apli-
cábel ás condicións do noso país. Esta non é unha boa actitude. A outra é facer funcionar as nosas cabe-
zas e aprender o que se adapte ás nosas condicións, é dicir, asimilar canta experiencia nos sexa útil. Esta
é a actitude que debemos adoptar. 

Sobre o tratamento correcto das contradicións no seo do pobo
(27 de febreiro de 1957)

Obras Escollidas, t.V.

A teoría de Marx, Engels, Lenin e Stalin é aplicábel universalmente. Non hai que considerala como un
dogma, senón como unha guía para a acción. Estudar o marxismo-leninismo non é simplemente apren-
der a súa terminoloxía, senón estudalo como ciencia da revolución. Non só hai que comprender as leis xe-
rais estabelecidas por Marx, Engels, Lenin e Stalin como resultado do seu estudo extensivo da vida real
e da experiencia revolucionaria, senón tamén aprender a posición e o método que adoptaban ao exami-
naren e resolveren os problemas.

O papel do Partido Comunista da China na guerra nacional
(outubro de 1938)

Obras Escollidas, t.II.

Se temos unha teoría xusta, pero contentámonos con facer dela un tema de conversa e deixámola arqui-
vada no canto de póla en práctica, semellante teoría, por boa que sexa, carecerá de significación.

Acerca da práctica
(xullo de 1937)

Obras Escollidas,t.I.
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Hai que dominar a teoría marxista e saber aplicala, dominala co única obxectivo de aplicala. Se vostede
pode aclarar un ou dous problemas prácticos desde o punto de vista marxista-leninista, merecerá eloxios
e poderá dicirse que acadou algúns éxitos. Mentres máis problemas aclare e máis ampla e profunda-
mente o faga, maiores serán os seus éxitos. 

Rectifiquemos o estilo de traballo no Partido
(1 de febreiro de 1942)
Obras Escollidas, t.III.

Como unir a teoría marxista-leninista coa práctica da revolución chinesa? Dito en linguaxe corrente, isto
acádase disparando a frecha no branco. A frecha é é ao branco como o marxismo-leninismo á revolución
chinesa. Algúns camaradas, porén, disparan as súas frechas sen ningún branco, ou tiran ao chou. Esas
persoas poden prexudicar facilmente a revolución.

Ibíd.

Os que teñen experiencia no traballo práctico deben estudar a teoría e ler con detemento. Só así poderán
sistematizar e sintetizar as súas experiencias para elevalas ao nivel da teoría, e non tomarán as súas ex-
periencias parciais por verdades universais, nin caerán no erro do empirismo.
Ler é aprender, practicar tamén é aprender, e é unha forma máis importante de aprender. O noso método
principal é aprender a combater no curso mesmo da guerra. Unha persoa que non tivo oportunidade de
ir á escola tamén pode aprender a combater, aprender no curso mesmo da guerra. A guerra revolucionaria
é unha empresa do pobo; nela acontece con frecuencia que a xente, no canto de combater despois de
aprender, comeza por combater e despois aprende. Combater é aprender.

Problemas estratéxicos da guerra revolucionaria da China
(decembro de 1936)
Obras Escollidas, t.I.

Citas do presidente Mao Tse Tung



Entre un civil corrente e un militar hai certa distancia, pero non unha Gran Muralla, e esta distancia pode
eliminarse con rapidez. Ao dicir que aprender e aplicar non é sinxelo, referímonos a que non é sinxelo
aprender a fondo e aplicar con habilidade. Ao dicir que os civís poden converterse con rapidez en milita-
res, referímonos a que non é difícil cruzar o limiar. Para resumir estas dúas afirmacións, recordemos a
vella sentenza chinesa: nada no mundo é difícil para o que se propón facelo. Iniciarse na arte da guerra
non é difícil e perfeccionarse tamén é posíbel, só cómpren celo e habilidade para aprender.

Ibíd

Debemos aprender de todas as persoas entendidas (sexan quen for) a traballar no terreo económico. De-
bemos estimalas como mestres, aprender delas con respecto e concienciación. Non aparentemos saber
cando non sabemos.

Sobre a ditadura democrática popular
(30 de xuño de 1949)

Obras Escollidas, t.IV.

O coñecemento é problema da ciencia e non admite a menor deshonestidade nin a menor presunción. O
que esixe é certamente o contrario: honestidade e modestia.

Acerca da práctica
(xullo de 1937)

Obras Escollidas, t.I.
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A compracencia é inimiga do estudo. Se realmente queremos aprender algo, debemos comezar por des-
facernos da compracencia. A nosa actitude cara a nós mesmos debe ser aprender sen sentirnos xamais
satisfeitos, e cara aos demais, non cansarnos de ensinar.

O papel do Partido Comunista na guerra nacional
(outubro de 1938)

Obras Escollidas, t.II.

Algúns leron uns cantos libros marxistas e crense moi doutos, mais, como o que leron non lles penetrou
nin prendeu na mente, non saben empregalo, e os seus sentimentos de clase seguen como antes. Outros
son moi fachendosos e, logo de aprender algunhas frases librescas, fanse pasar por notabilidades e én-
chense de orgullo, mais cada vez que se levanta unha tormenta, toman unha posición moi diferente da dos
obreiros e a maioría dos campesiños. Vacilan mentres estes permanecen firmes, amósanse equívocos
mentres estes son francos e directos.

Discurso ante a Conferencia Nacional do Partido Comunista da China sobre o Traballo de Propaganda
(12 de marzo de 1957)
Obras Escollidas, t.V. 

Para adquirir unha verdadeira comprensión do marxismo hai que aprendelo non só dos libros, senón prin-
cipalmente a través da loita de clases, do traballo práctico e do contacto íntimo coas masas obreiras e
campesiñas. Se ademais de ler libros marxistas, os nosos intelectuais logran certa comprensión do mar-
xismo a través do contacto coas masas obreiras e campesiñas e do seu propio traballo práctico, falare-
mos todos a mesma linguaxe: non só teremos a linguaxe común do patriotismo e do sistema socialista,
senón que poderemos tamén ter a linguaxe común da concepción comunista do mundo. Neste caso, todo
traballaremos moito mellor. 

Ibíd

Citas do presidente Mao Tse Tung








