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RESUMO Este trabalho tem por objetivo realizar uma síntese da produ
ção historiográfica sobre o Partido Nacionalista de Porto Rico (PN). fun
dado em 1922 e atuante até 1954. Ao mesmo tempo, ana lisa o pensa
mento de Pedro Alb izu Campos. princ ipal liderança do PN. A permanên
cia, ainda hoje, do prob lema do status politico confer ao estudo dos 
movimentos independentistas um lugar privi legiado na hi toriografia porto
riquenha. E o Part ido Nac ionalista, por ter sido uma das organizaçõ s 
que mais radicalmente pregou a independência, situa-se como pon to de 
referência obrigatório para compreender a resistência ao colonialismo. 
A polêmi ca e a controvérsia estão sempr p resentes nos debates sobre 
o PN. 

ABSTRACT This paper aims to synthesize the historiographical produc
tion about Nationalist Party o f Puerto Rico (NP). founded in 1922 and 
active untili 1954. AI the sam time, analyses the ideas of Pedro Albizu 
Campos, lhe main leadersh1ip oi NP. The maintenance, up to now, of the 
prob lem of the pol itical status con f rs lo lhe study oí the independence 
movem nts a priv ileged place in the Pu rto Rican historiography. And 
the Nationalist Party, as one of the organizations that preached the inde-

1 se t rabal~o é palie adaptada do segllf1do cepllulo (lt m 1) do m1nha dis r taçêo do rnastr a do. ln tll lJiada A 
Ouestão Nacional em Porto Rico: o Partido Nacionalista 1922- 1954), d f ndid no ept• de Histó<I<J da 
FFLCH - USP m 1992, sob a orientaçao da Prol'. Dr• M na I rg1a Coelho Prado 
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pendence mor radically, appears as n cessary ref rence point to un
derst nd lh resistance to the co lonialism. Polemic and con troversy are 
always presents in lhe deb Les about NP. 

Desd 1898, com a derrota da Espanha na Guerr~ Hisp no-~meri 
cana, Porto Rico vive sob o domfnio dos Estados U~ 1dos . Col6n1a I 
1952, anhou, a partir de então, um novo status pol111cO: o d~ Es t do 
Livre Asso iado (ELA) O novo status jurídico-político ~oss 1 b 1 ht~u uma 
maior autonomia na admini tração dos p roblemas loca1s, mas nao rom
peu com a condição co l on~a l . Porto Rico não con gu1u const itUir-se m 
um stado Naciona l soberano. . . 

A uestão do status é c ntral no debate político porto-nquenho, po1s 
sua definição é ssencial para a resolução de qualquer proj.eto para o 
país, que deve passar necessariamente por ~ma das tres .v1as que ~e 
apr sentam no cenário político: a ~ra~s fo r maça~~e Porto R1co . m m 1s 
um stado (o qüinquagésimo pnm 1ro) d Un1ao norte-amencana, a 
manutenção do lado Livre Associado ou a indep ndên.cia. Pensar no 
fu turo de Porto Rico. portanto. é pensar no problema nac1onal . 

independentismo foi sempre uma força po l~tica i ntl ue~le , apesar 
de não t r alcançado seu objetivo. Os independenllstas mantiveram u:na 
forte pres nça p ra interferir decisivament nos embates entre as dife
rentes correntes ideológ icas e para interv ir nos camtnho percorndos 
p la política porto-riqu nha. 

o Partido Nacionalista de Porto Rico. tundado em 1922 e atuante a~ 
19542 teve um apel chave no combate ao co loni lismo. na denúnc1a 
da " fa~s .. do _sta o Livre Associado e na luta pela indep. ndênc ia: 
Partido Nacionalista (PN) significou, na história do pais , a atitude polít1 a 
mais radic I na luta pela ind p ndência , o que n o implica deixar d 
reconhecer s us di lemas e contradlções . Sem dúvida , o PN foi um ro-

lema sério para as autorfdades colonia is _- . preocu~adas m salva
guardar as relaçõ s com a metrópole em n1ve1s cord1a1s - e um pon to 
de r ferên i p ra todos os movimentos 1~depend nt1stas ~u rg~dos pos
Leri ormenl . Seu princi pal líder, Pedro Alb tzu Campos, a1nda I"'OJe é trata
do com reverên ia pela militância independentista. 
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A perman ' ncia, ainda hoje, do problema do ·t tus polít ico confere 
a? es.tudo ?os movi~entos independent istas um lugar privilegiado na 
h1stonog raf1a porto~nquenha . E o Partido N acionali ta, por ter sido uma 
das organ1zações que mais rad icalmente pre u a í:ndependência, si
tua·se como ponto d referência obrigatório para compreender a re i _ 
tênc ia ao colonialísmo. 

A po lêmica e a controvérs ia es tão sempre presentes nos debates 
sob~e o PN, em questões ta is corno: o significado político- ideológico do 
part1do, as catJsas de sua derrota, a ligação com os movimentos dos 
trabal.hadores. as re lações com os demais partidos, o papel que desem
penhou em fu.nção das reformas do r gime colonial em 1952 (a transfor
mação de Port~ .Ri co em Estado Livre Associado). a opção pela luta 
a rma~a. o catolic1s.mo de membros importantes da direção part idária , a 
r I ao com a IgreJa Catól ica" etc .. 

.Faremos. neste artigo, uma síntese das princ ipais interpretações já 
realiZadas sobre o Partido Nacionalista e o pensamento d seu líder 
Pedro Alb izu Campos. A maioria destas interpretações não se consti t u~ 
em em estudos sis temáticos sobre o parMo. mas sim m ensaios mais 
gerais sobre a realidade porto-ríquenha. que I vantam uma série de ques
tões fund amentais sobre o nacional ismo. 

Um dos pontos mais controvertidos é, sem dúvida, a discussão so
bre o caráter fasc ista ou não do nacional ismo porto-riquen ll o. Gordon K. 
ewis, c ientista polftfco galês, acirrou esta pollêmica em seu trabalho 

Puerto Rico: Freedom and Power in the Caribbean, d 1963. Lewis ca
racteriza o Partido Nacional ista como um movimento "neofascista" e " ec
ricamente estéril ". referindo-se à inspiração calófica de Albizu e de ou
tros líderes e ao caráter militarista que m rcaram o movimento. Para Lewis 
o princ ipal objetivo do PN era um "ataque neofas ista à democrac ia"' 
contando en~ re seus membros com simpatizantes d falang ismo espa~ 
nhol. Além d1sso: acusa A1biZU de ter uma "inteligência fanática" e, os 
memb.ros d~ partidO, ~e estarem possufdos de "ódio e fru stração, mega
lomania pol1trca e um 1d al1 smo pervertido", ou eja, como frulos de pro
b lemas psiquiátricos. 3 

Esta vi~ão de Lewis provocou uma forte reação por part dos au1o
res por1o-nquenhos. Manuel Maldonado-Oenis, m crf lica ao livro de 
. ~wis, afirma que a.talha p r~ nc i p a l do seu exten e abrangenl tr ba lho 
e,Justtam nte a anál1 e que faz do nacional tsmo. Para Maldonado. é pr -
c1so 1r !érn do que os contemporâneos diziam sobre o Partido Nacio.na-
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lista. Considera necessário, primeiramente, definir o termo fascista. Se
gundo Maldon do. o falo de ser católico e usar de viol'ênc ia não pode 
servir de base para caracterizar o PN como fasc ista. Sobre o uniforme 
semelhante ao dos 1fascistas que os Cadetes da República4 vestiam, 
afirma Maldonado, crit icando Lewis: "o uso de camisas negras pelos 
nacionalistas não os converte ipso facto em fascistas ou neofasc istas", 
pois é uma semelhança de forma. Continua ele , afirmando que há uma 
diferença básica entre o fascismo, que "é expansionista 'e agressivo 
em suma. imperi ali sta" , enquanto que a. nacionalismo do PN é "o nacio
nal ismo precursor dos movimentos de libertação nacional" s Para Mal
danado, Lewis "passa por alto o condicionamento histórico-social do fas
c ismo e incorre no absurdo de c hamar fascista a um movimento de liber
tação nacional", de "caráter essencialmente defensivo" .6 Maldonado re
alça o "caráter especifi camente latino-americano de Albizu", na linha
gem intelectual do uruguaio José Enrique Rodó, do nicaragüense Rubén 
Oarfo e do mexicano José Vasconcelos. No campo da ação política, 
Mal danado aproxima Albizu de Augusto César Sandino, seu contempo
râneo de luta anti-imperialista. O caráter tradicional do pensamento albi
zu ista - catolicismo, hi spanismo, espiritualismo etc. - é, para o autor. 
"conseqüência direta do seu romantismo" .1 

Para Maldonado, os objetivos do PN eram o resgate do patrimônio 
porto-riquenho das mãos do capital norte-americano, ''reforma agrária 
integral, e a criação de condições para o desenvolvimento de uma forte 
e vigorosa burguesia nacional". Ou seja, o PN seria um partido clara
mente nacionalista. representante do setor mais radical da burguesia
que entrou em decadência a partir da colonizaçã.o norte-americana - e 
da pequena burguesia. O princ ipal erro do partido. para Maldonado, foi 
o seu isolamento das massas trabalhadoras porto-riquenhas. Ideologi
camente, era "um amálgama de correntes que osc ilam entre o radicalis
mo e o conservadorismo" . De um lado, o anti-imperialismo radical e, de 
outro, uma vertente católica e conservadora que se mflete nas concep
ções albizuistas sobre "a famflia, a religião, a nação etc.". ''A partir desta 
perspectiva , poderíamos talvez acrescentar que é uma ideologia contra
ditória, produto de uma classe contraditória'' .8 

Às críticas de Ma ldonado~Denis somaram-se outras . O cientista po-

4 En1 1933. os naooonaloS1as piaram pela acao arma.cJa, a travé~ da orgsnizaçao do corpo d "Cadetes d!l' 
República" . Dois anos depois, decrduam nar um • xército lbertad01'" , incorporando os "Cadotl;ls da Repu
bllca" e !ornaram obrigatório o serviço m11ltar para todos os membros masculinos do PN com mais d • 18 anos. 

5 MALDONADO·DENIS, Manuel , " En tomq a un llbro sobre Puerto Rico" . I ~ Revista do Ci nclos Soe/ales Afo 
Piedras. P.A •. Cent•O de lnv stigacoones Socta l t!~ (CIS). Uníversidad de Puerto Arco (UPR). vol. VIII, n•. 2, )un10 
de 1964, pp. 213·?15. 

6 IDEM, Pwtto Rico: mllo y res.//dild 3' . ed .. filo Pledras. P.R. , dllonal AntiiiOila, 1979, pp. 188- 19'1, 
7 10 M. " En tomo • un llbro sobre Puerto Rico" , ... , p 21 4. 
8 10 M. HIICIII uns/nterpretaeiôn marxista de la h·/sto rla de Pwtto Rico y otros ellSlJyos, Alo Piedra:s. P.R., 

Editorial Antlllana, 197'7. cap. IV, pp. 141· 145 
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lítico Milton Pabón diz que Lewis " ub stima o pa el sign ificat ivo que 
jogou o Partido Nacionalista na década de. 30" e isto omprom te direta
mente sua tese.9 Para Pabón, Lewis trata o PN de forma pr conceituosa 
e Incompleta, ignorando "a importância que tem o PN como lemento 
continuador e transmissor de um estado de consciência independentis
ta que poderia ter-se perdido" . Pa ón questiona o fato mesmo de poder
mos considerar o PN como um partido: 

" ... até que ponto pode conceber-se o Partido Nacionalista como 
um partido político no sentido técnico do vocábulo?( .. .) depois 
das eleições de 1932, o PN deixou de ser um grupo que aspirava a 
conquistar o poder público mediante a concorr~ncia com outros 
partidos, pelo respaldo de uma maioria eleitoral. (. .. )A partir deste 
perfodo, o nacionalismo se assemelhou mais e mais a uma socie
dade secreta com ritual e dogma sectário, integrada, principal
mente, por conspiradores profissionais. Seu objetivo pareceu ser o 
de provocar a crise do regime colonial, mediante o terrorismo in
dividualizado, de aspecto um tanto anarquista ( .. .). Visto deste 
modo, o PN se pareceria muito mais com grupos de projeção "na
tivista ", como o Mau-Mau no Quênia, ou com outros grupos terro
ristas, do que com os partidos tradicionais de Porto Rico. ·~ o 

O nac ionalismo porto-riquenho, como p rcebemos, aparece referi
do a filiações diversas: fascismo italiano e falangismo espanhol; hispa
nismo latino-ameri cano; anti-imperialismo tercei ro-mundista; terrori smo 
anti-colonial. 

rente a toda esta polêmica, o próprio Gordon K. Lewis, em livro 
posterior. faz uma revisão de seus argumentos de 1963. Em obra de 
1974, Lewis reconhece que a estrutura partidária autoritária e o culto à 
personalidade do H der heróico não são, por si, fatores que possam ca
racterizar como fascistas aos nacionalistas porto-riquenhos. Mas. de 
qualquer modo, afirma que constituem elementos dos partidos fasc istas 
ou neofascistas. O mesmo, acentua, pode-se dizer do estilo de organi
zação quase militar. ' ' En tretanto, Lewis corrobora a interpretação de 
Maldonado , quanto à inserção do nacionalismo porto~riquenho na lradi
ção dos movimentos de libertação nacional latino-americanos, a partir 
do sécul'o XIX. Mas. diferentemente de José Martí ou de Ramón metério 

9 PABÓN, Mlllon "Comentãrlos sobre Freedom and Powar In lhe Csrlbbeon" In. R vista a Cioncias Socl
.11 s Rio Piedras, P R . Cenlro d lrwestigac:iones i les (CIS), Un1v sldad de Puerto R1co (UPR). vo VII I, n" 
2. )u1110 de 19 4, pp 183-200 

10 /bjdem. p 188. grilos sao no sos. 
1 LEWIS. Gordon Notes on lhe Puerto Rlcsn Revo/ution An Es y on Amen on Dommonce a na Canbbean 

R sístance. N w YorK nlhly R v/ew Press. 1974, pp. 177- 7B 
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Betances, A~b izu ··estava po" suido de uma visão mística da c ivilização e 
da cultura s anhola" e "estev tentado a construir m retrato igualmen
te imag 1 ná r~o a-histórico da E panha". ( .. . )" I ra, d'e fato, como um 
panfleto do PN o caracteri a, um místico religioso." 2 Lewis cita o caso 
de um dis ur o pronunc iado por Albizu no Teatro Munic ip I de San Juan 
(hoje Teatro Tapia) , no dia 14 de abri l de 1931. durant ato rea lizado 
pelos espanhóis republicanos, em comemoração à proclamação da Re
pública na Espanha. Alb izu não fez o discurso esperado pe lo auditó rio. 
Ao ont rário. fez um elogio ao trabalho rea l i a do na América ela mon r
quia espanhola que. segundo ele, foi a mãe das mais importantes insli
tu içôes hispano-americanas. '3 

Lewis reconhece também que o nacionalistas nunca realizaram uma 
campanha terrorista constante, mas uma série de assaltos individuais, 
efetuados como represálias às ações agressivas desfechadas contra os 
membros ou simpatizantes do partido. 14 

Em resenha crltica ao segundo livro de ewis. Gervasio Luis Garcfa 
questiona o suposto fasc ismo do PN. Quanto às camisas negras. per
gunta: "vestiam-nas porque eram fascistas ou porque simpatizavam, sem 
sê-lo, com alguns asp ctos do tasc ismo?;, 15 O aulor lembra que a pro
paganda fascista. que exaltava o valores nacionais e apelava para a 
formação de um partido e um povo disciplinado e armado. era de fácil 
identificação entre aqueles que sofriam a intervenção dos países inimi
gos da Alemanha e Itália. Entre os ár abes, qu sofreram ocupações da 
França e lnglalerra, aconte eu esta identificação com os fascismos. Para 
os nacionalistas porto-riquenhos, afi rma García, 

" ... o fascismo aparecia, igualmente que aos nacionalistas árabes, 
como o exemplo inusitado de um povo esmagado e derrotado pe
las potências ocidentais, que era capaz de exaltar a nação acima 
de todas as coisas, recriar uma economia própria e próspera das 
rufnas da anterior e infligir grandes derrotas aos Estados Unidos e 
aos seus sequazes". 16 

Garcia também chama a atenção para a composição social do PN, 
basicamente constitufdo por m mbros da pequena urguesia. evidenci· 
ando a "debilidade id ológica" desta classe. 17 

12 lbld m, pp. 184-186 Lew•s s rei rea Efpensamlenlomlstlco-rellglosodcDon PedroAfb/zu Campos, Rio 
Piedtas, P R .. PLJbl1cac iones Forwn. s.d. 

13 Sobre o d1scurso de Albizu. p r oc.asrao do atocomemoraHvo da p oclamaçao da R pública na spanha, ver 
AIBES TOVAR, Federico. Afbfzu Campos: e/ revolucionar/o. N w Y01 • lu• Ult ra Educallonal Publísh r's, 
1971 , pp. 1S4 185. 

14 LEWIS G.K Notes ôn lhe Pucrtô Rican Revo/ution " " p. 187 
15 GARcfA. Gervasío LUIS Op ti , p. 146. 
16 lbid m. p 148 
17 lbíd m, p 14 
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O debate sobre a ideologia nacionalista ganhou novos contornos 
com o trabalho de Juan Angel Si!én. publicado em 1976. Segundo Silén. 
"a concepção estática, tradicionalista e hispanófila impediu o naciona
Hsmo de desenvolver suas potencialidades populares" .18 Para ele. o pro
grama nacionalista não representava os interesses dos trabalhadores, 
mas das classes proprietárias, arruinadas pela concentração de terras e 
capitais nas mãos das companhias norte-americanas. Daí. no discurso 
albizuista, a presença da " ... oposição das forças naturais (sangue-terra
famflla) às ideolog ias materialistas ou científicas; tudo isto regido por um 
espírito convencional que leva à exal tação da ação direta, violenta e 
revolucionária, produto de uma minoria destinada a mandar" .19 Para o 
autor, o autoritarismo de Albizu estava vinculado às suas próprias con
cepções da .luta política. 

Quanto ao fascismo, Silén o descarta, apoiando-se na idéia de que 
não há no nacionalismo porto-riquenho .. como na Itália e na Alemanha, 
uma aliança entre uma burguesia nacional forte e setores das classes 
médias e do lúmpem. Entretanto, não nega as "simpatias individuais" 
dentro do nacionalismo ao fascismo . 

O "fracasso", segundo Silén, da aliança entre nacionalistas e traba
lhadores rurais - por ocasião da greve nos canaviais em 1934 20 -foi 
conseqüência das "limitações ideológicas" do nacionalismo. 

Silén advoga a superação do mito em torno da figura de Albizu. Con
sidera isto fundamental para que a própria esquerda porto-riquenha possa 
repensar sua trajetória e seus equívocos. É sintomático que, no prólogo 
do seu trabalho. inicie com a seguinte declaração: 

"Es te livro se escreve com muito amor. É o produto de um proces
so pelo qual passou minha geração. Para ela, Pedro Albizu Cam
pos foi uma bandeira de batalha que agitamos em nossas rebeldi
as juvenis na década de 1950, e o nacionalismo um canteiro de 
ensinamentos de onde aprendemos o exemplo do valor e o valor 
do herofsmo. " 21 

Silén divide sua análise sobre Albizu Campos em quatro partes : o 
homem, o líder, o mártir, o mito. Nas duas últimas, empenha-se em mos
trar que os independentistas precisavam encontrar um sim bolo para sua 

18 SIL N. Juan Angel PtH!rtl Albízu Campos. ~lo Pi dras. P.R • d. Antllt na. 1976. p. 28 
19 lbicf, m. p, 40 
20 Ent! dezembro da 1933 e leverelro de 1934. uma grand greve parahsou o setor mais 'mportij~la da econo

mia po. to-rlqu nha na épocn· a produçO cana vi r a Mas a greve acabou fracassando. O Partido Nactor1alls
ta. ap sar d t r opoíado o mov•menlo, Mo deu continuldad a uma hgaçl!o mais estreita oom as organlta· 
çOes dos trabalhadores. Ver TALLER DE FORMACIÓN f>OLITICA. Huelgaen la caila/1933-34. RI Piedras. 
P.R .. Huracan . 1982 e G RAB. Kalla. 'P 11 , pp. 49-5 

2 1 SIL N , J A. Op.oíl. p . 7 . 
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resistência cont ra o coloniali mo norte-americano. O sfmbolo encontra
do fo i Pedro Albizu Campos: " .. . su pa'lavra adqulr a reli iosidade que 
n o teve; seu nsam ntos se transformam em dogma" .22 

A visão apologét ica em torno do lid r n c ionalista não sofreu . na 
hi todografia. o abalo pretendido por Silén. Ganhou novo vigor ?om_ Jo é 
Benjamfn Torres. que rea lizou um extenso trabalho de recopilaçao da 

obra de Albizu.23 

erres vê Alb izu como o símbolo máximo da resistência anti-colon i I 
porto-riquenha, como "símbolo da América ineden la" . ~4 Neste rtigo , 
Torres f cltaçõ s de nomes ilustres da vida olítica intelectual latino
amer icana que conheceram o líd r porto-riquenho ou qu.e apoiararr: sua 
luta: o mexi ano Jos Vasconcelos, o cubano Juan Mannei lo, chilena 
Gabriela Mistral. o argentino Ernesto "Che"Guevara 

A vida do maestro. como os nacionalistas gostam de chamá-lo, per
mite a apologia. Albizu sempre viveu na pobreza. dedicou toda a sua 
vida à c usa do nacionalismo, ntregou todo o dinheiro qu ganhou como 
advogado ao partido, nunca aceitou cargos na administração colonial, 
passou um tota l de 23 anos preso. Sua b iografia é a de um ~n r lir. ~ 

Benj min lí rres não está sozinho na sua obra de conflrmaçao do 
mito do herói sem má ulas. Faderico Ribes Tovar e mesmo Manuel Mal
don do-Denis - que chegou a admitir o caráter cons rvador de muita~ 
das teses albizuistas - contribuíram para o processo de mitificação. ~5 E 
a história mil itante , que assume como dev r a pr servação na memória 
coletiva. atrav s da biografia dos próceres, do nom , d imagem. dos 

ím olos e d s ações dos líderes anti -imp rialistas . 
Para termos uma idéia da resistência de certa historiografia ind8-

pendenlista em trabalhar com a crítica aos seus heróis. ci tar mo, his-
tori adora porto-riqu nha Loida Figueroa: 

"Poucos palses do mundo têm (. .. ) pessoas tão dedicadas, des
prendidas e valente como os numerosos m mbros do Partido 
Na ionalista, que morreram ou sofreram longas sentenças no cár
c re. com o objetivo de fazer os porto-riquenhos entenderem que 
sua primeira obrigação é po síbilitar a independ ncia desta pá
tria. Por isso devemos todos entender. especialmente os que ra-

2 1 Idem, p. 80 
;>3 v .r AL IZU CAMPOS. P dro Obras Escogldas: 192.'1- 1 Recoplia 1 n. lnlloduc .I y notas POf' B n1am1n 

lcllr ,$ . '•m luM, PR . Jelofe, 1975- 1981 . ramos 1 11 1/ Mêx• . lav s La\11 mep an3 . . 1981, tomo IV. 
:>4 TORRFS .. los Bc n)am.n "Sfmbolo de la América lrredenln" In Gloriei d, 17{09/ 19!2. Pf! 5 10. • rn ~ t o 

"Cile"Clu ver q rn 1nicinlrn nt chamou Alblzu d 'símb lo dn Améfr trredeflla . " ' tJr:>eun:o pronunc • • 
d durant a XI A~ qn•llléln e• ai da ONU. d zemhro d(l 1 4, r ocas1 o do lndtlto lld • do PN. 

poucos m " " nt s d su11 mort 
2 V r RIBF'S TOVAR F Op.cir. MALOONA NIS. M Alblzu, Marli, Che Guevam, Camllo Torros: sem· 

blanxas de cuatro rcvoluc/onarios.. Rio Piedr . P R Frlici nos Pu no. 1 73 
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biscam papéitf!6 , qu dom Pedro Albizu Campo merece respeito. 
Assim entende nossa gente comurn. que podertJ não saber de ide
ologias, mas que sabe honrar a quem honra merece. " 27 

Ou seja . para Figueroa é mais importante honrar os heróis indep n
dentistas, em nome da causa, do que exercer uma historiografia crHica. 
Como já sublinhamos. este é um exemplo do que ch mamas de história 
militante, com uma função moral, que chama ao c umprimento e um 
dever palriót lco e polft ico. 

Colocaço s como as de Loida Figueroa ou Benjamin Torres foram 
ques tionadas por Georg Fromm professor de l ilosofia na Universida· 
d e de Porto Rico - nas mesmas páginas do órg o do Partido Socia li sta 
Porto-riquenho, Claridad, onde Torres publicou muitos dos seus artigos .28 

A polêmica iniciou-se com a publicação das entrevistas rea lizadas 
por Arcadio Diaz Quinonez com o escri tor porto-riquenho José Luis Gon
zález. em 1976.29 Nestas, Gonzálcz ana li sa o albiz•uismo como represen
tante da "burguesia crio/la" em decadênc ia a partir da invasão norte
americana . Os proprietários rura is, que perderam os mercados consu
midores do café porto-riquenho e que tiveram suas lerras absorvidas 
pelos lati fúndios e pelas centrais açucareiras metropolitanas, são aque
les, segundo González:, para quem o nacional ismo foi uma bandeira . 
González carac teri za Albizu como "nacionalista burguês conservador" e 
afirma que "o albizuismo atrasou historicamente a lut a pela independên
c ia". Diz ainda que Alb izu n- o pode ser considerado fascista e sim con
servador: " ... se ·fosse espanhol , não leria sido falangista , mas ca rlis
ta" .3o 

As c ríticas de José Luis González ao que el chama de "hagiogra
fia" de Albizu Campos ti.veram pronta reação de Benjamrn Torres . Este 
responde sustentando que o PN era um movimento revolucionário e ra
d ica l. Para tentar prová-lo. afirma qu , em assembléia de outubro de 
1935, uma das resoluções discutidas propunha a bolição da proprie
dade privada. Além disso, segundo Torres. o nacionalismo havia se com
prometido, por unanimidad e, a expropriar os lati lúnd ios em benefl ia do 
prole!ariado.31 

Esta tentativa, f i ta por Torres, de prox imar o artido Nac ionalista 

2 No orlgonal. " . sp cJelmem lo qu •arr1L>orro"a os cuartl llas " 
27 BLAUT. Jirn M. & FIGU ROA. l ordn Aspectos do la cuos flõ11 IIUclorml cn Puerto Rico San Junn, P.R , 

Editorial Clarld, c1 . 1!.11:18. p 1 . 
28 Clarldadé oOr·gllo do Par ldoSochJiistH l'orro-rlq eu1ho. O PSP·!oi 1r 1nrJ !iQ em 1971 corr11alzes no Movim n10 

Pró lnd pemlêr1cla (MPI). O M I lar. PO/ suo vez. lundado m 19 9, . lln seta' s que vír•rAm de dfssrdOn cr<~ 
do Partrdo lnd p 11cle nlr ta orto;,.rrquenh , d PGr!ld Comu rst<r oo pró 110 Pertid N, cronaftsta. 

29 OIAZ OUINONEZ. Ar adro Co11versaclótt conJosé Luis Gonzillez '2' n. Rlo Predra . P R Huracân, 1977 
30 loid m. pp. 103- 111 e t l? tO 
31 TOAR S, Jo é B "! rnln "Laconversael n d~José Luls Gonzótez" . In: StrptomanroEnRojo. Clar'1dBd, 1977 

(partal · <'9104 a ll515. Pp 1 ~·13 pa• lr.II : Oôo 12/( . pp 12- 13) 
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do socialismo, recebeu duras crft icas de Georg Fromrn , em s is artigos 
publicado enlre maio e ju lho de 1977.32 Quanto ao primeiro ponto, Fromm 
afirma que Torres havia muti lado a notíc ia sobre a referida assembléia 
nacionalíst , publicada no jornal El Mundo de 9 de dezembro de 1935. 
Segundo a matéria de El Mundo, o delegado da Junta do PN em Nova 
York33 , austo Arroyo, tinha requeri,do,, em assembléia, que se d iscutis
sem duas propostas : a abol ição da propriedade privada após a consti
tu ição da repúbl1i a independente e a rotatividade do cargo de pres iden
te do partido, para evitar a ''entronização do caciqu ismo'', numa cla ra 
referência ao excesso de poderes nas mãos de Albizu . 

Diz o arligo de E/ Mundo: 

•· ... Ao conhecer-se o alcance da segunda resolução, o senhor Ra
fael Rivera Matos esteve a ponto de provocar um sério inc idente 
na assembléia ao propor que fossem declarados traidores aque
les que levantassem o .assunto da presidência rotativa. (. .. .) o se
nhor Arroyo protestou conlra a insinuação do senhor Rivera Matos 
e parte do público pediu que o senhor Arroyo se retirasse." :J.4 

Segundo o artigo de EJ Mundo. nenhuma das duas propostas de 
Arroyo foram sequer debatidas na assembléia, Ao citar o ar1ig o de ma
neira mais completa, Fromm descaracterize a colocação de Torres e deixa 
a descoberto a exislência de descontentamentos internos quanto à dire-
ção part·idária controlada por Albizu. . 

No que se retere ao segrundo ponto, isto é, a proposta de expropna
ção dos latifúndios, esta de fa lo foi aprovada pela assembléia nac iona
lista. Mas. segundo Fromm. isto não justifica os argumentos de Torres, 
pois ''não é imprescindível ser socialista, nem sequer estar próximo às 
posições socia\,istas, para opor-se aos l atifúndios . " 3~ 

Para marcar a distância do PN em relação às propostas da esqu r
da ponto- ri quenha e negar a argumentação de Torres, Fromm retoma o 
texto do comunista José Lanauze Rolón, que havia sido utilizado por 
Torres. - ste tinha destacado do texto somente a passagem em que La
nauze aproximava nacionalistas e comunistas, no momento em que tra-

32 FROMM, Georg. " La hl~-licctbn de Benjamfn Torres " In: Suplem mo En Rojo. Clam;I<Jd, 1 77 (pan I 
27105 a 02!06. pp 4-5: parte l i O a O 100 pp 4·5. parte 111: 1 O a 16106. pp 4-5; parte IV 17 e ;13/0 . pp ~' • 
pa r1 e v 24 a 30/015 , pp ·7. D~!t VI O 1 a07/07 , pp 4·5). Estes enigos torarn novamente publlcadcs 11 r vrsta 
OP 11. Boi Jln d 1 C nlro dl• lnv strya inn 1-/islóricas. O partam nto de His!oria. Facultao tJ Hurr.•anlo3· 
das. u nrversiclad d Pu rt Ric . rr.• 5 19 O. pp. 37-103. Esta pllblicaç ão mais recent darn n tra lnt ' se 
causado p la pol!lrnrca. 

33 O Partid Naclanall ta po suln 11 111.{1 ju nta organlcza da 11a cidade de Nova Yo•~· . .. 
34 v r t;J Mllndo. d t1 z rnbro d 1935. apua F-ROMM. G. "La hlstorla-licclon de Benjamrn Torres In f n 

RO/O. Clflri r1ad. par ta 1. p 4 e revt ta OP CIT. n''. 5. p . 43 Rala I Rwera Matos havra sido ectetiH•o da Jur.ta 
Na ronal QO PN de j:a eua de 1932 a de7embr de Hi3~ . 

:>5 1' 1'1 MM. G " UI hi:s1orlo-ficci6nde BenjamlnTorros", énRojo, Clarlaad, parle l. p 5 r ,vistaOPCIT , fi" , P 44 
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Lava da luta pela independência. No entanto, Torres não linha se referi
do, em nenhum momento, as c riti cas de Lanauze ao PN, contidas no 
mesmo texto, e lembradas por Fromm: 

" ... o Partido Nacionalista, como os demais partidos burgueses, 
pretende ignorar a luta de classes; predica a cooperação impossí
vel do capital e do trabalho; crê poder defender os interesses da 
p·átria : parece querer ignorar que os capitalistas nativos estão com
binados e em perfeita harmonia com os capitalistas ianques e muito 
contentes com o regime colonial que padecemos. (. . .) O Partido 
Nacionalista (. . .) não representa interesses de classe alguma. As
sim se explica seu fracasso tanto .entre a burguesia como entre as 
massas proletárias. Resulta um partido romântico e sentimental, 
que marcha pelas nuvens. ao querer colocar-se assim por cima 
das classes sociais e suas lutas inevitáveis . (. . .)é um partido 
(...) que as massas proletárias não podem seguir. enquanto não 
condene a exploração levada a efeito por nossa burguesia. •'Y> 

Sobre as consíder.ações acima, Fromm conclui que "longe de admi
rar as concepções sociais do nacionalismo, Lanauze as despreza pro
fundamente e as rechaça em seu ensaio de' forma categórica e inequivo
ca" .37 

Para reforçar sua in terpretação sobre o PN. Georg Fromm faz refe
rências à Associação dos Traba lhadores Porto-riquenhos (ATP), central 
sindical fundada pe los nacionalistas. Georg Fromm afirma que a ATP foi 
uma "organização artificial, improvisada, sem raizes reais na classe tra
balhadora" . Segundo ele, a participação de Albizu e dos demais nacio
nalistas na greve canavieira de 1934 foi, apesar de notável, episódica. 
Entretanto, Fromm reconhece que, se os Qirevistas chamaram Albizu, havia 
um motivo: ''viam nele, com muita razão, o sfrnbolo de uma luta radical 
contra o regime''. O problema básico, para o autor, foram as limitações 
das concepções abstratas e estreitas dos nacionalistas, no que se refe
re à p roblemática e à luta dos trabalhadores.36 

Fromm também critica "a lenda, a bela mitologia em torno do lfder 
nacionalista" e aquilo que, para ele, é um dos maiores problemas do 
independenlismo porto-riquenho: "uma aguda indigestão de mito logia e 
ilusionismo" . Sua concspção é a d.e que a mistificação deve ser supera-

SLANAUZEAOLON,J sé Porquéso.moscomunlstas. Po e. PFl ,, lmpr nte d E101a, 1933,p 2 1(Qrifo nq 
orígínat) apud FROMM, O , Op.cít., En Rojo, Claridad, pane I, p . 5 e r(3vi~ I D OPC/7. n• 5. p. 46-47 

37 Ff!OMM, G Op. ctr In· revista P.CIT.. n•, 5, 1990; p. 47. 
38 IDEM " Aibízu yla huelge caí\ero de 1934 (segunda parte)" e ''Por uno lnterprctaclón marxista del nlbl· 

zulsmo" 111· r .vista OP.CIT. , n• 5, 1990, pp 64, 68 .69 e 74 (grifo no oligonal) 

142 

da dentro do movim nto indlependentista pera que este possa avançar.~ 
Georg Fromm coincide, nesle ponto, com a. visão de Juan Angel Si lén. 

Não foi nossa pretensão recons titu ir aqui Lodos os arg umentos ulili 
zados por Georg Fromm e Benjamin Torres em seu debate, mas consta
tar que Fromm considera o nacionalismo. em última análise, como um 
movimento conservador. distanciado das lutas dos trabal,hadores e de 
suas reivindicações de ela se . A greve nos canaviais em 1934 é, para 
Fromm, a prova das limirtaçaes do nacional ismo, que não consegu.lu sus
•tentar a manutenção de uma central sindical. 

Juan Antonio Corretjer, membro destacado do PN nos anos 30, em 
artigo sobre Albizu, afirma que este enfrentou resistências dentro do pró
prio partido quando decidiu se envolver na greve ao lado dos rabalha
dores. No município de Fajardo (costa leste da ilha), Albizu , em reun ião 
com membros da junta local do partido, sofreu pressões para limitar sua 
participação no movimento grevista. S gundo Corretjer, 

" ... os dirigentes nacionalistas de Fajardo ( .. .) temiam que a partici
pação de Albizu na greve comprometesse o partido a seguir um 
caminho que a eles - burocrata~0 , executivos, comercian les, clas
se média em fim, com impulso ascendente - não agradava. Temi
am sobretudo que Albizu ficasse em Fajardo para dirigir localmen
te a greve e organizar um sindicato na central açucareira. Trataram 
portanto de persuadir Albizu a que se limitasse a pronunciar um 
discurso de alento patriótico aos trabalhadores, de defesa de seus 
direitos na greve e contra os americanos (a Fajardo Sugar Com
pany era propriedade dos Armstrong de Nova York) . Albizu teve 
muita dificuldade em persuadi-los a não temer a greve e em de
monstrar-lhes que sua participação na mesma só podia fazer bem 
ao partido. " 41 

Para Corretjer, a Associação dos Trabalhadores Porto-riquenhos (ATP) 
praticamente não trouxe resultados. El atribu i ao caráter pequeno-bur
guês do PN a incapacidade do partido para organizar eficientemente 
uma nova central sindical. 

Sobre Albizu, Corretjer chega a dizer qu "o conteúdo ideológico 
daquela privi legiada intelig ~ nc ia não era o do revolucionário da classe 
trabalhadora. Nossa história seria outra e melhor se Albizu tivesse sido 
comunista" .42 

39 IDEM. "Por un11lnterprotación mnrxlstadetlatblzuiRmo" In. revista OP.C/7 .. n•. 5. 1990. pp. BQ-82. 
40 No original. " ol/c/n/slas'' 
41 GORRETJEA. Juan Antonio. E/líder de ladesespemclón. uayr11abo. PH .. s.e . 1972, p. 42 
42 ibidem. p. 47. 
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Finalmente, vale destacar que Corretjer discorda da caracteri açêo 
de Alb,zu como fasc ista pois, segundo ele, se assim fosse. Albizu teria 
evitado descuidar-se da organização dos traba lhadores, pois " .. nem 
Mussolini , nem Hitler, nem Salazar, nem Franco, nem Perón" (sic !) aban
donaram esta organização.4:J 

Em 1982, o debate reacende com as publicações do Ta/ler de For
mación Política - grupo de intelectuais de esquerda que têm como ob-

. jetivo principal a pesquisa sobre a história dos movimentos dos trabalha
dores porlo-riquenhos. Os pesquisadores do Ta/ler concluem , após a 
an~llse do pr?g.ra~a do Partido Nacionalista de 1930 e dos artigos de 
Albtzu da séne 1ntttu lada "Independência conómica" . também do ano 
de 1930,

44 
que o PN "aspirava a um desenvolvimento capitalista inde

pendente para Porto Rico" .4s 

Baseados nestes e em outros documentos do partido, os pesquisa
dores do Ta/ler consideram que o programa nacionalista era estritamen
te "pequeno burguês". As propostas do PN - protecionismo, desenvol
vimento industrial. reforma agréria, luta contra o latifúndio e o absentefs
mo, recriação de uma sociedade baseada nas pequenas e médias pro
priedades - levam os pesquisadores do Ta/ler a esta conclusão. Com
batendo as interpretações que cons ideram o movimento nacionalista 
conservador, o Taf/ercaracteri za o programa do PN como "democrata
revolucionário", já que tinha propostas que correspondiam aos interes
ses do proletariado porto-riquenho . Segundo esta anélise, a realização 
do programa nacionalista teria criado condições muito mais favoráveis 
para o desenvolvime~to das. lutas das c lasses trabalhadoras do que 
aquelas c nadas pelo 1mpenailsmo. A mobi lização por um programa de
mocrata-revolucionário e a organização independente dos trabalhado
r s "s_e converteria em um movimento tendenc ia lmente anti-capitalisla".4 
A v1sao do Ta/ler é a de que, num pais submetido ao imperialismo, como 
é o caso de Porto Rico. um movimento de cunho nacionalista levaria, a 
longo pra20 e com a adesão das c lasses traba;Jhadoras, ao soc ialismo. 
Daí sua posição favorável ao Partido Nacionalista. 

O Tal/ r reconl1ece que ''mu itos aspec tos da ideotogia de Albizu 
Campos e dos nacionalistas estavam assentados em noções reacionári
as ." Por exemplo, seu catolicismo, seus conceitos sobre a educação e a 
família, a visão homogeneizadora da sociedade porto-riquenha. Nesta 

43 lbiclcm. p 47 noliJ ' 
4
4 O rograma do PN de 19 O os alligos da s n " Independência Econômica" foram reprOduzido em 

A BIZU CAM OS. P dro. Ooras Escog1das, fOmo I. p 85-86 e 11 1-165, raspe tivam n1e 
45 l A L LER D FORMACIÓN POLfTICA. Ln cuestldn nacional: EI Partido Nacionalista y e/ m~vlmlento obrero 

puerto"Jqucfio (" · los de las luchos cconóm/ces y p0/1/Ic s d la det:ada de t930.40) Rio p, dras PA 
H racá , 1982, p. 99 ' " 

4 Ibidem. pp. -1 14. 
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interpr taç - o, estas idéias, que isoladamente poderiam ser tomadas corno 
reacionárias, faziam p rte de um projeto maior de cunt1o pequeno-bur
guês d mocrálico. O Partido Nacionalista, dentro das condições con
cretas da soei dade porto-riquenha, foi, para os pesquisadores do Tal
ler, revolucionário na sua essência. 47 

m an lise sobre a greve dos trabalhadores da cana na safra 1933-
34, o Taf/er con testa as afirmativas d José Luis González. Segundo 
Gonzé lez. 

" ... Albizu não pôde dirigir a greve porque (. .. ). para dirigir com 
ê ito aquela greve, Alblzu deveria renunciar ao seu independenlis
mo burguês e conservador para assumir um independentisrno pro
letário e popular. com todas as implicações programáticas que isto 
supunha. Mas nem Albizu nem ninguém troca um independentis
mo por outro como se troca de gravata. ''.48 

Para o Talfer, esta interpretação de Gonzélez está equivocada pois, 
"na rea lidade, foram os trabalhadores que, abandonados por sua lide
rança, chamaram Albizu, porque não eram capazes de dirigir sua pró
pria luta naquele momento" . O anti-imperialismo dos nacionalistas con
quistou o apoio dos trabalhadores em greve contra as centrais açucarei
ras norte-americanas.4 

Segundo a análise do Ta/ler, as causas da derrota da greve de 1934 
foram mais complexas do que as apontadas por Gonzátez. A falta de 
uma liderança revolucionária no seio do movimento traba lhista e a de
sorganização entre os trabalhadores agrlcolas foram fatores que, con
juntamente. contribuíram para a derrota. Para o Ta /ler, não se pode atri
buir ao nacionalismo e ao seu "caráter social conservador" o motivo prin
cipal do fracasso. As condições materiai~ adversas - a dispersao, a 
desorganização etc. - não permitiram dar uma direção central ao movi
mento. "arrasando com a velha i'iderança" . . Aibizu contribuiu, segundo a 
Ta/ler, para a mobillzação grevista, apesar do seu nacionalismo peque
no-burguês. 50 

O trabalho de Luis Angel Ferrao, Pedro Albizu Campos y e/ naciona
lismo puertorriquefío, recoloca o problema da ideologia do Partido Naci
onal ista. Ferrao demonstra que o PN não era uma entidade homogêne 
e descreve vários casos de dissidentes que acabaram sendo expulsos 
ou que decidiram abandonar o partido. 

47 lb1dem. pp. 135-140. 
46 DIAZ OUIN NEZ. A. Op. clt., p. 107. 
49 TALLER DE FOAMACION P LITIGA Huelgs on la csffa l 1933-34. ... 14 
5o /bid m, p 15 
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O descontentamento em relação ao que consideravam autoritarismo 
da direção nacional fo i, segundo rrao, um dos fatores que provocou o 
surgimento de dissidências dentro do PN. Outro fa tor em torno do qual 
não ha~ia unanimidade foi a opção pela ação armada.51 A militarização 
do parttdo, que se estabeleceu a partir da criação do corpo de Cadetes 
da República. em 1933, também deu origem a sérias divisões internas. 
Grupos importantes dentro do PN passaram a se mani festar abertamen
te contra a opção armada e a predicar a diplomacia e o diálogo como 
meios de atuação para conquistar a independência. 

Ferrao afh"ma também que as corren tes de esquerd a constitufam um 
setor minoritário e débil dentro do partido. E que em 1935. os comunis
tas tentaram. em vão, organizar uma ''frente unida popular anti-imperia
li sta ". À proposta dos comunistas. os nacionalistas responderam com o 
convite para militar nas fileiras do PN.f>2 

Em relação à polêmica relat iva ao caráter fascista do partido, Ferrao 
considera que "o fascismo europeu inspirou não poucas das concep
ções dos nacionalistas porto-riquenhos" e admite que a presença den
tro do partido de correntes simpa1fzantes do fascismo italiano não era 
nada desprezível. 53 Chega a af irmar que: "mais do que simpatias,. o que 
se produziu nos anos 30 foi uma consideráve!l e constante infiuência do 
fascismo europeu sobr todo um setor do Partido Nacfona lista" . Para o 
autor, os Cadete da República se formaram "à imagem e semelhança 
dos grupos ita liano e alemão". F rrao cita um trecho de uma entrevista 
que realizou com José A. Buitrago, um ex-dirigente da Associação Patri
ótica dos Jovens Porto-riquenhos (entidade que deu origem aos Cade
tes da República). Nesta entrevista, Buitrago afirma que, naquele mo
mento. os jovens naciona listas não tinham idéia do que era o fascismo e 
acred itavam que Mussolini fosse "mais um nacionalista ' ' . 5~ 

Antonio M. Stevens Arroyo. au tor de um tr· b lho sobre o pensamen
to político do líder nacionali sta55 • introduz novas questões, apontando a 
existência de quatro grandes infl uências no pensamento de Albizu Cam
pos, adquiridas no tempo em que era estudante de dire ito na Universi
dade de Harvard56 : a "geração de 1898" espanhola, os movimentos anti
colonialistas indiano e irlandês a escolástica espanhola. 

m primeiro lugar. St ven Arroyo ressalta a influênc ia da chamada 

51 FER AO. l.uls An I Pedro A/blzu Cnmpos y c/ nacionalismo pucrlorl"fqucfio n 0· 1939/. 1110 F'l dros, 
P.A , Ed ilorial CuiiLIIAI. 19 0. Cllll 4, pp 173-2 

2 Ibidem, p. 2 
53 IOid m, p . 3 17. V I I O 11 In 3 (li) Ctlp. 5 do liVIO d F 130{1Jil 3(.)3 327) 
54 lbld m, p 320 
55 S1 V NS AR OY , 1'111to 1 M Tho Politicnl Pfl lfosoplly of Pedro Alblzu Campo ·. N w York, Ibero A 11• 

nn c .. .,u. N~w York LhliVPI•I!y, 1!'175 (OI sc r 1ar;~u · M sua ) 
6 AlllllU • n1 1 Yl J! . <'m 1'.112. ,-,(). ~"lllf1n · 1Jnir1or .. ond? gra .. ,~, I l•.w. I !lludc.s. e~ l u u llil · Un•v r 

~·n rll·<<if> V 11Hm l (qwrr"" ••l••HIIv. lld(c1o~dr,) H 1 wa 11 A111 11en:r PIT 1'J~1 
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"geração de 1898" na Espanha (Miguel de Unamuno. Pio Baroja, Anto
nio Macha o. Blasco lbanez, Angel anivet) , "que exaltou as glórias do 
passado cultural como realizações imortais do caráter nac ional" .57 Ou. 
seja, gundo o au tor, Albizu buscou . na valorização das glórias passa
das da Espanha, o argumento para a emanc ipação de um pafs de cultu
ra ibérica, de outro de distinta tradição cultural. Com o objetivo de afir
mar o caráter nacional porto-rlquen:ho. Albizu recorreu à herança hispâ
nica. 

Stevens Arroyo destaca, ao mesmo tempo, a Importância dos movi
mentos independenti stas da época sobre o pensamento de Alb izu. O 
ênfase ao impacto das palestras do indiano Rab.indranath Tagore em 
Harvard . durante o perlodo em que Albizu era estudante.58 O profundo 
misticismo d~ Tagore, sua obra de atualização das antigas doutrinas 
religiosas da lndia e, finalmente. sua exposição do pensamento de Gan
dhi tiveram um importante papel, segundo Stevens Arroyo, na constru
ção do nacionalismo de Albizu, marcado pela religiosidade. 

Quanto ao movimento irlandês, ainda segundo esta interpretação. a 
maior influência sobre o pensamento de Albizu foi James Connoly -
fundador do Partido Socialista Irlandês e c riador do lrish Citizen Army 
em 1913. Para Connoly, só a independência completa era satisfatória. 
Albizu teria absorvido de Connoly a idéia da "uni ficação da luta nacional 
em termos de um esp!rito católico59 em defesa contra as forças impefi
ais protestantes'' . Stevens Arroyo também afirma que "o conceito de um 
exérc ito de cidadãos que declara guerra contra o invasor, foi incorpora
da pelo Partido Nacionalista de Porto Rico da experiência de Conno~ 
ly '' .Gú 

Stevens Arroyo finalmente enumera, como fonte intelectual de Albi
zu, o pensamento escolástico espanhol. Em Harvard, o padre catalão 
Luis Rodes introduziu os trabalhos d Jaime Luciano Balmes ao líder 
nac ionalista . Sacerdote catól ico da pr1imeira metade do séc ulo XIX, Bal
mes tratou o tema da compatibilidade entre ciência e religião. Balme 
"não era um autor popular nos anos 20 por causa de seu catolicismo 
exagerado e sua defesa da monarquia espanhola", citando com freqüên
cia as obras de Francisco de Vitoria, Francisco Suárez e Juan de Maria
na, teólogos espanhóis do século XVI, admirados por Albizu .61 

57 S1 EVE;NS ARR YO, A.M , Op clt., pp, 14-17. 
sa Rabindranmh r g01 · o •ta filO oro lnd.ano que xpOs. poront as p lat las ocídenlals, o p n~ menlo d 

Gandi1•· 1E!lllrTIO 11 d on rCmc1as nos s1 d !l lJnldos mr 1 16 191 7.1ni\1Siv m Horvard . Aiblzu fol 
o es olhldo para r sponder a() discurso d e l agore na Universidade. V r RIB S TOVAR , F Op.clr , p 22 

59 No otlglnal. "catho/ic etiJos" 
60 ST ·V NS AR OYO. A M. Op. cll , p. 66 Sobre a qu st o da IIIOnda. é •mportante regi Ira r qu amon o 

Valera · um nos princ ipais li der ~ ll1ta pola lndependênc in do p ls . st v e m Hervard em 191 1\II.JI?U foi 
en1ao nomendo par o pr Sldir lK11<l c mpanha nos sfad Un.dosa lavor da Indep endência iriRndo A v r 
RIBES TOVAA, F Op it., p. 22 

61 STEIJEN ARA YO A M Op c•t.. p 27 
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O l ~der nacionalista, estudando as obras destes pensadores. 2 teria 
a?s?rv1do o "conceito de 'integridade ter~itorial', pelo qual um povo tem 
~1re1to à ~u~ t~rra . natal .e às suas riquezas" (Vitoria); a concepção de 
so?eran1a mahenav~l ~ •rrevogável". a fim de justificar a resistência por
to-n~uenha ao Imperialismo norte-americano (Suárez) e a idéia da "vio
lência como uma forma de valor". que justifica a violência contra a tirania 
(Mariana) .63 

Para Stevens Arroyo, o contato com a escolástica teria "convertido" 
Albizu .à religião católica, levando-o a se afastar das crenças teosóficas, 
envolvidas na maçonaria, que tinha freqOentado anteriormente. o catoli 
cismo teria levado Albizu a pensar a luta de independência em termos 
de um es.pírito católico. revestido de hispanofilia. Por ou tro lado, a leitura 
dos escntos de Connoly teria feito Albizu entender o catolicismo como 
força de união em torno da negação do domfnio inglês (ou norte-ameri
cano, no caso porto-riquenho) e protestante.64 

Do/ores S. H. Aust in concorda com Stevens Arroyo em relação à 
"herança filosófica" de Albizu Campos. A autora identifica três correntes 
intelectuais que influenciaram Albizu quando era estudante em Harvard: 
~ l~m da e~colástic~ espanhola (acompanhada de uma rejeição do posi
tiVIsmo lallno-amencano) e da identificação com os movimentos de in
depe~dência irlandês e indfano, Austin também destaca a valorização 
da te1, como o recurso legitimador através do qual indivíduos e nações 
podem solicilar a justiça."s 

Para Auslin, o modelo de Albizu para a revolta armada foi indubita
velmente derivado da experiência irlandesa. Sobre a questão da luta 
armada. Austin discorda da versão que aponta a chegada de Albizu à 
presidência do PN (em 1930) como o fator que levou à adoção da violên
cia política. A organização da violência não emerge até depois das elei
ções de 1932 e Ausli n considera que. o fracasso do PN nas eleições 
da~uele ano não foi resultado de um repúdio às ações armadas. já que 
os 1nc1dentes foram poucos antes do pleito . Isto sug re. para a autora. 
qu~ o motivo da opção armada não se deve à liderança partidária de 
Alb1zu ou à derrota nas eleições de 1932. A violência do PN fo i, para 
Austin , conseqüência da repressão contra os nacionalistas, levada a efeito 
pela administração norte-americana em Porto Rico.6 

62 As R lar;_óes 1i o/óg;caJdo VII rio , o Trmado das L lse daOeus Legtslodord SuárOl u Jusrlfic fia do 
R g1c/d10 de Mar•ana. 

3 STEVENS ARROYO. A M Op ciJ .. pp. 23-28 64-65 
64 lb dem, pp. 64·66 
5 AUSnN, tor s SI kton Helflrlch. Alblzu Campos and the Developmcnt of a Notlonallst ldeology 

( 19<!2- T932). Madrson, W1 onsin Un.versil)l, 1983 (Dissertação de M Slr<tdo), p. 13 
6 lbodem, pp 18· 19; 79 118-11 !:i , Depoi&de 1932. oPNnaoparliclpoum<JI daselelções Ao longoda 

!.1 d d 30, raves conllitos envolveram mililant s do parllo : no dia 24 de outubro d 1935 um con. 
Ir nlo armado en r cin .o mr~l nt s nacion lista a a policia " sul ou n t11011 d Ci" tro naclo~a ll stas 
I 111n ntos m um Com r pr sélla. doi nA c• nahsla xecu1aram o chef da pof ela insular Ellsh Fran· 

148 

O apoio ao PN , segundo a autora, não pode ser medido a partir dos 
votos obtidos ou do número de membros. Austin argumenta que, nas 
eleições de 1932, o Partido Liberal ficou em segundo lugar-&7 e, na sua 
in terpretação, o PL Unha um programa econCmico e uma posição sobre 
o status similar ao PN. A rejeição do eleitorado aos nacionalistas, de 
acordo com Austin, s deu porque o PN justapôs temas morais e hispa
nófilos aos temas econômicos e políticos: " .. . os eleitores não reagiram 
favoravelmente ao chamado nacionalista para o valor, o sacrifíc io e um 
retorno ao passado hispân ico, ou para as acusaçOes nacionalistas so
bre o imperial ismo cu ltural dos Estados Unidos. "68 

A partir do levantamento das interpretações sobre o Partido Nacio
nalista, é possível enumerar as questões que foram pr.ivllegiadas no de
bate: o caráter político e ideológico do partido; a base social do PN; as 
relações do PN com os movimentos dos trabalhadores; o catolicismo e o 
hispanismo: o militarismo e a opção pela ação armada; o autoritarismo 
da direção partldária: o anti-colonialismo e o anti-imperialismo. 

O PN continua sendo, até nossos dias. alvo de debates entre os 
porto-riquenhos. Já explicitamos como essa polêmica se traduz, por um 
lado, na mera glorificação do partido e do seu llder principal e, por outro, 
na tentativa de entender o porquê do fracasso, a partir de uma tomada 
de posição favorável ou contrária à independência. Ainda que trabalhos 
importantes. e mesmo fundamentais. tenham tratado do assunto com 
seriedade intelectual, é forçoso observar que a perspectiva indepen
dentista acabou por buscar, através de caminhos diversos. as "causas 
da derrota", sem esgotar o entendimento do signi ficado mais profundo 
do nacionalismo. A preocupação maior está na luta pela independência, 
na tentativa de conhecer os erros dos nacionalistas para não repeti-los 
no presente. Quanto às análises de cunho anti-independentista, nunca 
se preocuparam em compr ender o nacionalismo. apenas em fazer pro
paganda contrária à emancipação polltica. 

As generalizações que se criaram para tentar desvendar o Partido 
NacionaHsta - fasc ista, conservador, pequeno-burguês, democrata-re
volucionário etc. - muitas vezes. mais do que um auxíl io à reflexão, 
trouxeram novas dificuldades para a compreensão das complexidades 
do movimento. Não descartamos as tentativas de analisar o PN segundo 
critérios ideológicos. O que nos preocupa é que, para justifi car uma ou 

crs R1ggs, no cfia 23 d lev 1 .ir o d 19 . No ano guinte, em março. \lrna pa ala r ahl da p los no ·i<Jna
ttslas na c1dad d P <; loi brvta tn1en1 1 prrm• ll. nllrn conllíto qu rou 21 ITl()rlos e cerca de H:o I rido . 
A parlir d si p r IOdo. 1 :lo lo1 um o lal'll nll os na ionoll 1 a I rças gov rn rn l'ltals V ,. 
GERAS. K lia. Qp.cit .. pp 27·33 

67 O PL 101 o partido qu obteve o maio1 numero de v tos em 1932. mas perd u para a coah7. da Uni o 
R publi. na cor o F'artod ocialista 

68 AU TIN. OS H. O . lt. pp. 11 e 12 1·122. 
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outra análise, exacerbaram-se uns a pectos em detrimento de outros e 
vice-versa. O partido é o resultado de elementos díspares, mas que se 
JUntam na luta anti-imperialista. O importante é desvendar esses compo
nentes e pensar a prática política do partido. 

Consideramos importante compreender como os militantes do PN 
constru lram s u próprio conceito de nacionalismo; apontar como esta 
construção está relacionada com o contexto especifico do colonialismo 
.e com a posição tão particu lar de Porto Rico no cenário latino-america
no; indagar sobre as re lações entre o projeto de independência e o nac i
onal·ismo. Em suma, entender o Partido Nacionalista dentro da dinâmica 
das relações sociais e políticas da ilha, evi tando explicá-lo - particular
mente o fracasso apontado pela historiogratia - em termos das rotula
ções anteriormente explrcitadas.69 

A referência fundamental -d'o nacionalismo porto-riquenho é o anti
imperialismo. Todos os elementos que compõem o ideário do PN ga
nham sustentação a partir da resistência ao colon ialismo e da luta pela 
independência : o p rograma económico nacionalista; a defesa da llngua 
espanhola e dos valores culturais porto-riquenhos; o catolic ismo, o his
panismo o tradicionalismo; o mi litarismo; as aproximações com o fas
cismo; as referências à democracia parlamentar. O PN se apropriou de 
idéias teoricamente exc ludentes mas que. contraditoriamente, s entre
laçam nesse nacionalismo. O objetivo, no entanto, era explícito: a inde
pendência . O anti-imperialismo é o ponto de união. 

Nossas últimas considerações vão no sentido de pensar o problema 
do nacionalismo porto-riquenho de uma forma mais ampla. Para com
preendermos o significado político do Partido Nacionalista é necessário 
inseri-lo na realidade de um país duplamente colon~zado , em diferentes 
momentos, por países com culturas diversas. Porto Rico é um país mar
cado por uma profunda contradição: a manutenção de uma cultura mes
tiça. com forte raízes hispânicas e africanas, ao lado da subordinação 
económica e polftica aos Estados Unidos. Como permanecer sendo por
io-riquenho, sem alcançar a soberania política? 

A busca desta resposta está no debate polltico porto-riquenho e em 
toda a produção intelectual. O impressionante do caso de Porto Rico é a 
manutenç o e a valorização das tradições culturais do país: os porto
riquenhos não são norte-americanos e n -o se sentem norte-americanos, 
ind p ndentemente do status político. Apesar da certeza de possufrem 
uma cultura e um9 expressão próprias , os porto-riquenhos sentem uma 
continua nec ssidade de reafirmar essa cultu ra, a fim de impor sua naci-
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onalidade. C nsequ ntemente, o nacionalismo é u t ma sempre pre
sente no seu cotidiano. 

O Partido Nac i ona~i sta consti tui um símbolo de res istência ao coloni
al ismo norte-americano, a d speito das contradições que envolveram 
sua trajetóri a política. O anti-imperialismo a m rca do partido e o único 
elemento d seu ideário que pode explicar a p rmanênda de sua luta e 
de seus líderes na memória coletiva dos porto-riquenhos . 
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RESUMO A obra de Paul Cézanne constitui marco da pintura moderna 
não apena por sua qualidade plástica inquestionável mas, principal
mente, pelo rompimento com os cânones da pintura clássica e pelo es
tabelecimento das referências plásticas fundamentais da arte moderna . 
Trata-se do ultrapassamento do movimento impressionista a partir de 
uma pesquisa acerca das característ~cas, dos rundamentos e da essên
cia de uma existência puramente pictórica do mundo. Tal ultrapassa
mento resultou numa obra essencialmente diversa do mundo, mesmo 
que a ele ligado pelos dados da realidade, a partir da criação de um 
conceito moderno de representação. vigente até os dias de hoje . A rup
tura operada pela obra cézanniana se re laciona com sua intenção de 
oferecer-nos uma oportunidade, de caráter exclusivamente visual, de 
reconstrui r o sentido do mundo e, daí, o sentido d nossa própria exi -
tência. 

ABSTRACT Paul Cézanne's work is considered a landmark to modern 
painting not only for its unquestionable plastic quality but mainly for it 

Estealligocon lltul,comasd vldasatteraçOes.capltuto daDissenaçãod fendrdaiunto oCur so d M Ira 
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