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iajante impenitente, explorador
de paisagens, vocações e destino,
Ernesto Che Guevara já era o Che na
triunfante Revolução Cubana quando
alguém lhe perguntou pelas suas
origens. Nesta carta memorável, escrita
no início de 1964, Che responde ao seu
hipotético parente distante e reafirma
a sua posição sobre este tema.
Agora que iniciamos a viagem que
este livro propõe, seguindo os passos
e as descobertas de Che, revivendo
as suas perguntas e as suas crescentes
respostas, a carta a uma possível
parente acompanha as imagens de
Ernesto, desde a infância e seus

008 009

desafios pessoais até à maturidade
alcançada em aprendizagens e em
combates.
Melhor do que uma cronologia
familiar, melhor do que uma extensa
enumeração de datas e de lugares,
esta carta breve e directa, escrita
seguramente no pouco tempo
disponível que lhe deixavam as suas
obrigações e tarefas, fala‑nos das suas
origens mais profundas, através de uma
ética que permanece ainda hoje válida
e necessária nas terras que habitamos.
—VC
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  das
            origens

… se for capaz
        de tremer de
                indignação…

Havana, 20 de Fevereiro de 1964
«Ano da Economia»
Sr.ª María Rosario Guevara
36, Rue d’Annam
(Maarif) Casablanca
Marrocos
Companheira:
A sério que não sei bem de que parte de Espanha é a minha família. Há muito
tempo, naturalmente, que os meus antepassados dali saíram com uma mão atrás
e outra à frente; e se eu não as conservo assim, é apenas devido ao incómodo da
posição.
Não creio que sejamos parentes muito próximos, mas se for capaz de tremer
de indignação sempre que se comete uma injustiça no mundo, então somos
companheiros, o que é muito mais importante.
Saudações revolucionárias de,
«Pátria ou morte. Venceremos.»
Comandante Ernesto Che Guevara
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Ambas as fotos: A primeira infância
com Celia e Ernesto, seus pais, em 1929.
Seguinte: Dias de infância no baloiço da família.
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Em cima: Num dos seus inúmeros rocinantes. Altagracia, Córdova.
Em baixo e à esquerda: Altagracia, Córdova, Argentina.

Foi nesta zona, sobre a cascata,
que me estreei no alpinismo. Tinha
metido na cabeça que desceria por
dentro da cascata, mas tive de desistir
e de iniciar a descida por uma parede
a pique, a mais difícil que encontrei,
para fazer o gosto ao pé. Quando
ia a metade do percurso, falhou‑me
uma pedra e rolei uns dez metros no
meio de uma avalancha de pedras e de
cascalho.
Quando consegui estabilizar‑me,
depois de partir vários [palavra
ilegível] tive de iniciar a subida porque
me era impossível descer mais. Ali
aprendi a primeira lei do alpinismo:
É mais fácil subir que descer. O sabor
amargo da derrota durou‑me todo
o dia, mas no dia seguinte atirei‑me
de uns quatro metros, ou dois (pelo
menos?), para dentro de setenta
centímetros de água.
O que dissipou o sabor amargo do
dia anterior.
Esse dia e parte do seguinte choveu
muito […] de modo que resolvemos
levantar a tenda. Aí pelas cinco e meia,
quando com grande pachorra íamos
envolvendo as tralhas, […] ouviu‑se o
primeiro som roufenho da torrente
que bramava. Das casas vizinhas
saíram gritando: «Vem aí a torrente,
vem aí a torrente.» Todo o nosso
acampamento era uma romaria,
os três levávamos e trazíamos coisas.
No último momento, o Grego
Granado agarrou nas pontas da tenda
e levou tudo o que restava, enquanto
Tomás e eu recuperávamos as estacas
a toda a velocidade. A vaga lançava‑se
já sobre nós e as pessoas ali ao lado
gritavam‑nos: «Deixem isso, loucos»,
bem como algumas palavras não muito
católicas.

Faltava apenas uma corda e
nesse momento eu tinha a faca de
mato na mão. Perdi o controlo e
no meio dos olhares expectantes
de todos eles gritei um «À carga,
meus valentes», e com uma
cinematográfica machadada cortei
o cabo. Conseguimos salvar tudo
para um lado precisamente quando
passou a torrente bramando furiosa
e mostrando a sua ridícula altura de
um metro e meio, entre uma série
interminável de ruídos estrondosos.
Fui‑me embora às quatro da tarde
de 29 de Janeiro, e depois de uma curta
etapa em Colonia Caroya segui viagem
até San José de la Dormida, onde fiz
justiça ao nome: deitei‑me à beira do
caminho e passei uma noite magnífica
dormindo até às seis da manhã do dia
seguinte.
Dali pedalei uns cinco quilómetros
até encontrar uma casita onde me
venderam um litro de gasolina.
Iniciei em segunda o troço final até
San Francisco del Chañar. Ao pequeno
motor ocorreu‑lhe assustar‑se numa
ladeira íngreme e deixar‑me a pedal
uns cinco quilómetros, todos a subir,
mas no final encontrei‑me no meio da

povoação, depois de ter apanhado uma
boleia da camioneta do sanatório.
No dia seguinte fomos visitar um
dos [ilegível] de Alberto Granado com
um doutor Rossetti e no caminho
de volta caí, partindo oito raios da
bicicleta, ficando encalhado mais
quatro dias do que havia pensado até
ela ter sido consertada. […]
Tínhamos resolvido partir no
sábado […] com o Alberto Granado
depois de uma festa ou pelo menos de
uma bebida em casa de um senhor X,
senador pelo departamento; um
mafioso do distrito, uma espécie de
senhor feudal adaptado aos tempos
modernos. […]
Passámos toda a manhã tentando
coordenar a forma mais rápida de ir e,
no final, pela tardinha, resolvemos sair,
eu na bicicleta e ele [Alberto] com um
companheiro no motociclo, mas antes
decidimos tomar um vermute que
havia ali e que estava magnífico. […]
Como faltava gelo, o rapaz foi buscá‑lo.
Não o tendo encontrado, decidiu ir a
casa do senador, disse que eu estava
doente e pediu gelo para pôr num
saco. Trouxe os cubos e dispusemo‑nos
a beber com uma ânsia inusitada,
mas quis a má sorte que a esposa do
senador se lembrasse repentinamente
de que necessitava de um remédio e
foi pessoalmente buscá‑lo. Quando
nos demos conta da augusta presença
já era demasiado tarde, ainda assim
atirei‑me com a boca para cima do
colchão e agarrei a cabeça com um
gesto dolorido e desesperado, mas fi‑lo
essencialmente para exercitar os meus
dotes de actor, porque já sabia que o
resultado seria nulo. […]

1 Che Guevara percorreu nessa altura mais de
4500 quilómetros numa motocicleta da marca
Micron, que na verdade era uma espécie de
bicicleta com um motor incorporado. (N. do T.)
2 Infusão das folhas do mate. Os argentinos
chamam‑lhe «ouro verde» ou «elixir da vida».
(N. do T.)
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a alma
enche‑nos de
compaixão
"sin bala" en el directo»
por um franco‑atirador
As sociedades protectoras dos
animais fizeram desfilar em frente
ao edifício da ONU seis cães com
cartazes pedindo clemência para o seu
congénere siberiano Laika, que voa
nos espaços siderais.
A alma enche‑nos de compaixão
quando pensamos no pobre animal que
morrerá gloriosamente em nome de
uma causa que não compreende.
Mas não ouvimos falar de
nenhuma sociedade filantrópica
norte‑americana que tenha desfilado
em frente do nobre edifício pedindo
clemência para os nossos camponeses;
e eles morrem em bom número,
metralhados pelos aviões P47 e B26,
destroçados pelos obuses enviados
pelos profetas e crivados de balas pelas
tropas do M‑15.
Saberão os membros das
sociedades filantrópicas que essas
mortes são causadas pelas armas
fornecidas pelos seus compatriotas do
governo dos Estados Unidos?
Ou será que, no contexto
das conveniências políticas, uma
cadela siberiana vale mais que mil
camponeses cubanos?

 No original «guajiro»: camponês da ilha de Cuba.
(N. do T.)
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retrato
de ciro
"sin bala" en el directo
por um franco‑atirador
Da longínqua Artemisa, no extremo oposto da ilha,
chegou a Moncada, num 26 de Julho, Ciro Redondo.
Vinha com um grupo de combatentes dirigidos por
Fidel para desafiar a tirania no seu próprio terreno:
o da força. O povo havia perdido a sua fé nas decisões
pacíficas e iniciava o longo caminho da revolução que
hoje entra na sua fase culminante.
Acompanhou depois o chefe nos seus longos dias de
prisão na Ilha de Pinos e nos preparativos efectuados
no México. Veio entre os 82 do Granma como soldado
e subiu sem interrupção até capitão na nossa rude luta,
que cumpriria um ano 5 dias depois da sua morte.
Distinguiu‑se pela sua fé inquebrantável e a sua
fidelidade total à revolução, além de ter sido um
soldado distinto entre os mais distintos; sempre de
cara voltada para o perigo, sempre na primeira linha
de combate, onde a morte o foi encontrar, à cabeça do
seu pelotão, quando contava apenas 26 anos de idade.
Pelo caminho perene da história, aquele que apenas
os eleitos percorrem, aí vai Ciro Redondo, um amigo
sem par, revolucionário indemne.
No bronze em que for eternizada a vitória final,
haverá que plasmar como recordação o olhar de águia
deste Capitão do povo. Será de justiça.
 Nome do iate a bordo do qual os 82 guerrilheiros, chefiados por Fidel
Castro, desembarcaram em Cuba (2 de Dezembro de 1956). Granma,
palavra inglesa, claro está, significa «Avó», nome que não auspiciava
propriamente um bom estado de navegabilidade. Na realidade, a via‑
gem até Cuba foi um verdadeiro inferno e devido ao excesso de carga
os rebeldes viram‑se obrigados a lançar diverso material borda fora,
inclusive parte do seu arsenal bélico (que mais tarde, naquela primeira
fase, lhes iria fazer muita falta). Granma é hoje o nome do jornal oficial,
fundado em 1965, do Comité Central do Partido Comunista de Cuba
(N. do T.)

estando no poder,
a grande dificuldade é
manter a linha de conduta
(entrevista para a rádio rivadavia da argentina,
3 de novembro de 1959)
Numa reportagem gravada em Havana
e transmitida aqui esta noite pela
Rádio Rivadavia, o Comandante do
Exército Revolucionário Cubano,
Ernesto Che Guevara, disse que
«poucos governantes puderam ir
aos Estados Unidos e regressar com
a consciência tranquila como o fez
o nosso Primeiro‑Ministro, Fidel
Castro». [Fidel Castro foi aos Estados
Unidos em Abril de 1959]
O Comandante Guevara produziu
aquela afirmação sobre Fidel Castro
quando se referia à diferença de
procedimentos que «se observa
entre os movimentos antes e depois
de alcançarem o poder. Estando no
poder, acrescentou Guevara, a grande
dificuldade é manter uma linha de
conduta face aos inevitáveis ataques
do capital monopolista estrangeiro e à
pressão económica».
«Se esta condição fosse conseguida
na América Latina — acrescentou
— obter‑se‑ia uma coesão política
capaz de defender a sua posição no
campo internacional semelhante
à que foi adoptada pelos países da
zona afro‑asiática quando aderiram
ao chamado Pacto de Bandung1, que
apesar das enormes diferenças nos
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seus sistemas sociais, que vão desde
sistemas praticamente socialistas até
sultanatos internacionais, mantêm uma
coesão invejável para os nossos países da
América Latina.»
Ao referir‑se ao Fundo Monetário
Internacional (FMI), o Comandante
Guevara afirmou que «se é um
elemento de libertação para a
América Latina, eu creio que o
deveria ter demonstrado, e até agora
— sublinhou — não conheço nenhuma
demonstração de que tal coisa tenha
sucedido. O FMI cumpre funções
totalmente diferentes: a de assegurar
precisamente o controlo de toda a
América Latina através de uns quantos
capitais que estão instalados fora da
América [Latina]».
Guevara disse também que o FMI
«sabe que em caso de ser produzida
qualquer agressão contra nós, nós
responderemos na medida em que
eles sabem que nós fazemos as coisas.
Os interesses do Fundo Monetário
— acrescentou — representam os
grandes interesses internacionais que
hoje parecem estar estabelecidos e ter
a sua base em Wall Street».
«O problema complexo do défice
das balanças comerciais — disse

— resolve‑se com a diversificação da
produção e com a diversificação do
comércio externo.
A minha viagem aos países
afro‑asiáticos e europeus obedeceu
à decisão do Governo cubano de
procurar novos mercados em todas as
partes do mundo. A nossa pretensão
é criar laços comerciais com todos os
países do mundo, porque não existem
barreiras ideológicas para o comércio.»
Guevara adiantou ainda que «a
única coisa que pode interessar a
Cuba dos países estrangeiros é o tipo
de produtos de que dispõem para
trocar por produtos cubanos, e em que
condições querem fazê‑lo».
Anunciou que durante a sua
ronda pelo exterior, e depois dela,
foram assinados ou estão a caminho
de assinar‑se convénios comerciais
com diferentes países, e abriram‑se
possibilidades de intercâmbio
comercial entre Cuba e a Jugoslávia, a
Índia, o Ceilão, a Indonésia,
a Dinamarca e o Paquistão.
Assinalou que os países visitados
possuem um panorama político‑social
semelhante ao de Cuba, e que «estão a
lutar pela sua libertação, já que os seus
mercados e o seu comércio externo são

a pedra
Disse‑mo como se devem dizer
estas coisas a um homem forte, a um
responsável, e eu agradeci‑lho. Nem a
preocupação nem a dor me enganaram
e eu tratei de não mostrar nem uma
coisa nem outra. Foi tão simples!
Além disso, havia que aguardar a
confirmação para estar oficialmente
triste. Perguntei a mim mesmo se
podia chorar um bocadinho. Não, não
podia ser, porque o chefe é impessoal;
não é que se lhe negue o direito de
sentir, simplesmente não deve mostrar
o que sente sobre as suas coisas; sobre
as dos seus soldados, talvez.
— Foi um amigo da família,
telefonaram‑lhe avisando‑o de que
estava gravemente doente, mas nesse
dia eu tinha saído.
— Gravemente? Quase a morrer?
— Sim.
— Não deixes de me avisar se
houver mais qualquer coisa.
— Assim que saiba, mas não há
esperanças. Creio.
O mensageiro da morte já se tinha
ido e não havia ainda confirmação.
Esperar era a única coisa que havia
a fazer. Quando a notícia oficial
chegasse, decidiria então se teria ou
não direito a mostrar a minha tristeza.
Inclinava‑me a pensar que não.
O sol da manhã golpeava forte
depois da chuva. Não havia nada de
estranho nisso; todos os dias chovia e
depois o sol saía, começava a apertar e
expulsava a humidade. Pela tarde,
o arroio seria outra vez cristalino,
embora nesse dia não tivesse caído
muita água nas montanhas; estava quase
normal.
— Diziam que no dia 20 de Maio
deixava de chover e até Outubro não
cairia uma gota.
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— Diziam… mas dizem‑se tantas
coisas que não são verdade.
— Será que a natureza se guia
pelo calendário? Não me importava
se a natureza se guiava ou não pelo
calendário. Em geral, podia dizer
que não me importava nada de nada,
nem esta inactividade forçada, nem
esta guerra idiota, sem objectivos.
Bom, sem objectivos não; mas
eles estavam tão indefinidos, tão
diluídos, que pareciam inalcançáveis,
como um inferno surrealista onde o
castigo eterno fosse o tédio. E, além
disso, importava‑me. Claro que me
importava.
Há que encontrar uma maneira
de acabar com isto, pensei. E era fácil
pensá‑lo; uma pessoa podia fazer mil
planos, qual o mais tentador, depois
seleccionar os melhores, fundir dois
ou três num, simplificá‑lo, vertê‑lo
no papel e entregá‑lo. Tudo acabava
ali e havia que começar de novo. Uma
burocracia mais inteligente que o
normal: em vez de o arquivar, fazê‑lo
desaparecer. Os meus homens diziam
que o fumavam, que todo o pedaço
de papel pode ser fumado, desde que
contenha algo dentro.
Era uma vantagem, aquilo de que
não gostara podia ser alterado no
próximo plano. Ninguém o notaria.
Parecia que podia continuar assim até
ao infinito.
Tinha vontade de fumar e puxei
do cachimbo. Estava, como sempre,
no meu bolso. Eu nunca perdia os
meus cachimbos, ao contrário dos
soldados. É que tê‑lo comigo era muito
importante para mim. Nos caminhos
do fumo pode‑se percorrer qualquer
distância, diria que é possível acreditar
nos próprios planos e sonhar com a

vitória sem que ela pareça um sonho;
apenas uma realidade vaporosa pela
distância e pelas brumas que sempre
existem nos caminhos do fumo.
Grande companheiro, este cachimbo.
Como é que se pode perder uma coisa
tão necessária? Que brutos!
Não eram assim tão brutos; tinham
actividade e cansaço de actividade.
Não é preciso pensar, mas e então para
que serve um cachimbo quando não
se pensa? Mas pode‑se sonhar. Sim,
pode‑se sonhar, mas o cachimbo é
importante quando se sonha com o que
está longe; em direcção a um futuro
cujo único caminho é o fumo ou um
passado tão longínquo que é necessário
utilizar a mesma vereda. Os anseios
íntimos, porém, sentem‑se com outra
parte do corpo, têm pés vigorosos
e olhos jovens; não necessitam do
auxílio do fumo. Os meus soldados
perdiam os cachimbos porque não
lhes eram imprescindíveis, e as coisas
imprescindíveis não se perdem.
Teria eu algo mais desse tipo?
O lenço de algodão. Mas isso era
diferente. Deu‑mo ela para o caso de
me ferirem num braço, era uma espécie
de ligadura amorosa. A dificuldade
estava em como usá‑lo se me dessem
cabo da carapaça. Na realidade, havia
uma solução fácil, que o pusesse na
cabeça para segurar a queixada e então
iria com ele para a cova. Leal até à
morte. Se ficasse estendido num monte
ou fosse recolhido pelos outros, não
haveria lenço de algodão para ninguém;
deixar‑me‑iam a apodrecer entre as
ervas ou exibir‑me‑iam e talvez saísse
na revista Life com um olhar agónico e
desesperado, fixo no instante do medo
supremo. Porque uma pessoa tem
medo, para quê negá‑lo?

«… a leitura sempre foi abundante…» Congo, 1965.

um dia negro para mim...
[fragmento do diário de che sobre a morte de tuma (carlos coello)]
26 de Junho, 1967
Dia negro para mim. Tudo parecia decorrer tranquilamente, enviara 5 homens para substituírem os emboscados
no caminho de Florida, quando de repente se ouviram disparos. Fomos rapidamente nos cavalos e deparámo-nos
com um espectáculo estranho: no meio de um silêncio total, jaziam ao sol, sobre a areia do rio, quatro cadáveres de
soldaditos. Não podíamos ficar com as armas deles uma vez que desconhecíamos a posição do inimigo. Eram 17 horas
e havia que esperar pela noite para efectuar o resgate. Entretanto, Miguel mandou avisar que à sua esquerda se ouviam
ruídos de galhos partidos; Antonio e Pacho foram averiguar, mas dei ordem para que não disparassem sem ver. Quase
imediatamente, ouviu-se um tiroteio que se generalizou por ambas as partes, até que dei ordem de retirada, já que
naquelas condições estávamos em desvantagem. A retirada demorou e chegou-nos a notícia de dois feridos: Pombo, numa
perna, e Tuma, no ventre. Levámo-los rapidamente a casa para os operarmos com aquilo que houvesse. A ferida de Pombo
é superficial e a única coisa que nos trará dores de cabeça é a sua falta de mobilidade. A de Tuma havia-lhe destroçado
o fígado e produzido perfurações intestinais. Morreu durante a operação. Com a sua morte perdi um companheiro
inseparável de todos estes últimos anos, de uma fidelidade a toda a prova e cuja ausência sinto agora quase como a de
um filho. Ao cair pediu que me entregassem o relógio, e como não fizeram nada para o ajudar tirou-o e deu-o a Arturo.
Esse gesto revelava a vontade de que fosse entregue ao filho que não conheceu, como eu havia feito com os relógios dos
companheiros mortos anteriormente. Levá-lo-ei comigo durante toda a guerra. Carregámos o cadáver num animal, para o
enterrar longe dali.

avaliação de tuma
7/2/67 — três meses — Perfeito na sua
função secundária de meu ajudante.
7/5/67 — 6 meses — Bem. Teve uma
quebra, que foi quase geral, mas
acabou por superá-la.
Morto em combate no dia 26/6/67. É
uma baixa importante para a guerrilha,
mas sobretudo para mim, que perco o
mais leal dos companheiros.
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Direita: Posto de observação.
Ñancahuasú, Bolívia, 1967.

