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Con esta publicación, en castelán, tratamos 
de traer a este lado do Atlántico algunhas 
das voces de Abya Yala, referentes a nivel 
nacional e internacional, que miran máis alá 
do neoliberalismo e o progresismo. Non 
están todas, nin moito menos, nin seque-
ra todas as que teríamos desexado. Pero si 
pensamos ter reunido unha boa mostra de 
análises e proxeccións dende unha variedade 
de países, enfoques, énfases e dende diferen-
tes –e ás veces contraditorios– matices.

Pensamos, ao mesmo tempo, que a olla-
da á experiencia desta última década en 
América Latina é unha ollada con rebote. É 
dicir, é, dalgún xeito, unha ollada que inclúe 
elementos de reflexión sobre os procesos 
socio-políticos que estamos a vivir no noso 
contorno. As coxunturas e situacións teñen 
evidentísimas diferenzas, pero a ninguén lle 
pasará inadvertido, ao mesmo tempo, que 
nos enfrontamos a retos e temas que teñen 
moito en común.

Parécenos importante lembrar e subliñar 
que, tras cada unha das reflexións que ato-
paredes nestas páxinas, hai moito máis que 
o brillante traballo intelectual dos seus auto-
res e autoras. Hai centos de loitas, proce-
sos, movementos, experiencias de activismo 
social, de miles de persoas que se atreveron 
a abrir outros camiños distintos dos que nos 
ditan como posibles.
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O balance crítico do que ocorreu na última década cos chamados gobernos progresistas, 
non é unha cuestión de facer contas co pasado, senón de estar nas mellores condicións 
para afrontar o futuro próximo, fronte a esta nova ondada neoliberal que axexa o 
continente e fronte aos retos da crise global.
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