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A colección Encontros contemporáne-
os da Editorial Gedisa proporciónanos
unha serie de libros sobre temas de plena
actualidade que nos dan unha oportunidade
aceptable para favorecer e manter ao día a
bibliografía dos alumnos e así fomentar
unha lectura que, á vez que forma, tamén
informa sobre problemas que vivimos no
momento presente.

Noam Chomsky, experto en temas lin-
güísticos, é tamén considerado un político
non conformista que, día a día, fai unha aná-
lise crítica da sociedade actual. Neste libro,
Jeremy Fox –profesor en Norwich– exami-
na as opinións libertarias de Chomsky sobre
a hexemonía da economía globalizada e a
nova orde mundial. Son moitos os que cele-
bran o libre comercio mundial. Defenden
que é o camiño axeitado para conseguir a
prosperidade internacional á vez que a solu-
ción para os problemas económicos do
denominado “terceiro mundo”.

Os datos que nos ofrece a realidade non
parecen ir polo mesmo camiño. O mundo
subdesenvolvido non viu crecer o seu ritmo

económico e por iso Chomsky demostra que
o “libre comercio” non é “libre” porque as
grandes compañías non respectan as normas
e o que fan é favorecer con subvencións as
súas grandes empresas, de tal maneira que
estas crecen e o terceiro mundo é o que se ve
obrigado a someterse ás “regras de xogo”
para diminuír as súas débedas. Situación
algo difícil de conseguir. Por iso, as conse-
cuencias son claras: estes países pobres dis-
táncianse cada vez máis dos ricos. En defi-
nitiva, uns fanse máis opulentos e outros
seguen incrementando a súa pobreza.

Nas páxinas deste texto, J. Fox fai un
percorrido non só polos temas económicos.
Somérxese en consideracións fundamen-
talmente políticas e sociais de actualidade a
través do pensamento de Chomsky. Como
punto de partida da xustificación que teñen
estas páxinas, remítese ás súas propias
palabras: “realmente non me interesa per-
suadir a xente, fuxo diso e trato de deixar
este punto completamente claro. O que me
gustaría é axudar as persoas a persuadirse a
si mesmas”.
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Ao longo duns breves capítulos vai
debullando respostas para as grandes pre-
guntas que as persoas nos facemos hoxe,
tomando como referencia a propia evolu-
ción e as distintas facetas de Chomsky
como lingüista e político. Os últimos estu-
dos sobre o autor indican que o seu traballo
político e lingüístico parecen formar parte
dun “proxecto unificador”. Posiblemente
existe unha relación entre “o aspecto creati-
vo do uso da lingua e as súas actividades
políticas libertarias, talvez ambas as dúas se
centran na liberdade e na creatividade”.

En efecto, estes dous temas do seu
pensamento parecen marcar a súa prolífica
obra. Antes de 1957 tiñan unha destacada
preeminencia os temas lingüísticos. Nos
últimos anos interésase sobre todo polo
concepto de globalización e as accións
políticas derivadas deste novo proceso eco-
nómico mundial.

Coa globalización o mundo convérte-
se nun gran mercado. Os gobernos perden
a capacidade de decisión porque as ordes
que se producen nos niveis superiores do
ámbito económico escapan dos poderes
locais e nacionais co obxectivo básico de
reducir custos e producir ganancias. Pero
¿quen queda con estas e aumenta os seus
beneficios?. A teor dos datos tomados do
Programa para o Desenvolvemento de
Nacións Unidas (PNUD), os trescentos
cincuenta e oito millonarios do mundo
superan a suma de ingresos do corenta por
cento da poboación mundial. Iso pon en
evidencia de como os novos ventos neoli-
berais non dirixen o mundo cara a unha
converxencia senón por camiños cada vez
máis diverxentes entre países pobres e paí-

ses ricos, entre as clases máis adiñeiradas e
as máis pobres.

Ante esa situación os textos de
Chomsky avisan sobre o “control da verda-
de” levado a cabo polas grandes empresas.
A manipulación da verdade tamén se agra-
vou coa globalización que se ve axudada
polas novas tecnoloxías. O interese por
controlar a “opinión pública” é enorme
nestes momentos. As mensaxes que os
medios de comunicación dominantes nos
envían sobre os resultados marabillosos
desta nova economía de mercado, deste
libre comercio teñen a finalidade de nos
convencer de que contribúen a unha maior
liberdade, democracia e paz.

A observación crítica da realidade,
non obstante, non evidencia iso a teor dos
datos que se recollen en distintos informes,
tomando como referencia os programas de
axuste estrutural en múltiples países coas
súas consecuencias tanto económicas
como políticas (deslocalización de empre-
sas, desemprego, etc.). 

Nunha respectiva sintética, a activi-
dade económica actual redúcese para
Chomsky á mera especulación e chega a
afirmar que o crecemento da economía
mundial descendeu nos últimos vinte e
cinco anos. A correlación entre crecemen-
to económico e benestar social truncouse.
Esta afirmación é unha realidade incluso
nos países con maior nivel económico.
Exemplos recentes, neste caso, ofrécense-
nos no noso país onde, malia o denomina-
do desenvolvemento económico, se mino-
rou de forma drástica o investimento nos
servizos sociais como base fundamental
para o benestar de todas as clases sociais
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e, de forma especial, as que teñen un
menor poder adquisitivo.

Son, polo tanto, importantes as voces
que se alzan en protesta ante o rumbo que
toma a deriva económica da humanidade.
Estamos xerando un mundo desigual cuns
poucos países moi ricos e dominadores e
moitos outros pobres con grandes caren-
cias para levar unha vida digna.

O libro achéganos o dato de que “o
trinta por cento da poboación mundial está
en paro”. Só este feito pon de manifesto
que algo non funciona ben xa que a falta de
traballo afecta a autonomía económica
básica de millóns de persoas. A política
neoliberal, tal como hoxe se expresa, está a
aumentar as desigualdades entre as persoas
e as vilas.

Un efecto desta política é o considera-
do nas últimas páxinas ao destacar o gran
problema actual derivado da globalización
económica: a “reestruturación da débeda”.

Hoxe moitos países do denominado
“terceiro mundo” están inmersos nunha
espiral da que resulta imposible saír se non
cambian as regras de xogo. O Fondo
Monetario Internacional (FMI) e o Banco
Mundial (BM) son para eles unha ameaza
continua. Cando se creou o primeiro, en
1944, aspirábase a facilitar a expansión

dun crecemento equilibrado do comercio
internacional e a contribuír ao fomento e
conservación do emprego e ingresos reais
dos recursos produtivos de todos os países
así como a xerar estabilidade nos tipos de
cambio. As políticas máis duras e neolibe-
rais dos gobernos da ministra británica M.
Thatcher (1979-1990) e do presidente nor-
teamericano R. Reagan (1980-1988) impu-
xeron as políticas de redución de impostos,
de desregularización e de redución do
papel dos gobernos. O resultado, malia
algunhas correccións posteriores, segue
xerando brechas entre os denominados
“países do norte e do sur”.

¿Cal pode ser entón a alternativa? Evi-
dentemente, non é doada a solución. Pero
para Chomsky só se poden percorrer dous
camiños: “ou nos dobregamos á inxustiza e
á tiranía globais ou nos unimos á loita pola
xustiza, a democracia e a liberdade”.

Este último camiño é o posibilista. A
iso nos animan estas páxinas que non só
teñen unha finalidade analítica –os datos
achegados son ás veces moi limitados–
senón provocativa. É o estilo habitual dos
textos de Chomsky, pero isto non desmere-
ce da súa lucidez de análise e da súa capa-
cidade para poñer en evidencia que o “libre
comercio non é tan libre”.

María del Carmen García Sánchez
IES Rosalía de Castro

Santiago de Compostela






