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Farruco Sesto Novas, poeta e eµligrante 
'A:política é amáis. alta d?S . activídades intelectuais' 
• XAN CARBALLA 

Farruco Sestb Novas é. un 
poeta presente en libros 
de texto, antoloxias e 
moitas outras 
publicacións pero do que -
non é posíbel atopar nos 
alzadoiros dC3.s liprarias 
nen un só libro desde hai 
décadás, case desque 
empezou a publicar. E iso 
obedece á sua condición 
de emigrante en 
Venezuela desde case hai 
trinta anos e que moitos 
dos seus libros tiveran 
edicións venais cunha 
distribución postal e 
reducida. O autor de "Da 
estrela e a fouce" ou dos 
"UPGpoemas", arquitecto 
de profesión, escritor e 
pintor de paixón, visitou 
estes dia's Galiza e 
falounos desde as suas 
profundas conviccións 
políticas das suas duas 
pátrias. 

Filio do galeguista Xosé Sesto 
López, Farruco Sesto desbrulla a 
sua história de emigrante, "o 
pai vai primeiro abrindo camiño 
e despois ímonos reunindo pou-
co a pouco todos alá. Meu pai 
vai no ano 54 e despois os meus 
irrnáns maiores. O resto da fa-
milia, miña nai e eu, ímonos no 
62. Eu xa tiña idea de estudar 
arqv.itectura, fixera o selectivo 
de Ciéncias, pero en chegando 
a Venezuela tiven que integrar-
me no traballo e relegar os estu-
dos aigun tempo. Cheguei con 
18 anos e desempeñei numero-
sos oficios até que se deron as 
cIIcunstáncias para convalidar o 
bacharelato e comecei a estudar 
Arquitectura con 24 anos gra-
duándome con 30, que é unha 
idade tarctia. integrándome des-
de hai dezaseis anos como pro-
fesor na Umvers1dade Central 
de Caracas" . 
Vostede é coñecido aqui por 
unha obra poética en galego 
de escasa difusión. 
Paralelamente, cando me funde 
aquí, víame a min mesmo como 
poeta e poeta galega._ Ouizais o 
veia asi por unha razón política , 
porque non estaban ben vistas 

causas dunha nacionalidade 
oprimida e unha cultura aplasta-
da . E ademais porque o galega 
é fantástico para facer poesia, 
ainda que a min cóstame moito 
escreber en galega pala distán-
cia ambiental do idioma. 

Vou traballando en poesía, 
sen saber que facer con ela por-
que estou alleo aos centros da 
comunidade galega, e. estou in-
tegrado naquela soc'iedade 
como latinoamericano, facéndo-
me pattícipe destas · duas pá-
trias. Cando Celso Emilio Ferrei-
ro chega a Venezuela ensínolle 
aqueles poemas -el' era amigo 
da familia- e anímame a ·editar 
un libro, a imprimilo no multí-
grafo da Irmandade Galega : Cel-
so pásao a máquina:, prológao, 

. el mesmo dalle á, manivela... é 
case feito por el coas mans. Eh-
víolle · a alguns .intelectuais dos 
que · me dan enderezas qelso e 
meu pai e, para a miña sbrpre-

sa, teño unha resposta moi alen-
tadora por parte deles . Escré-
benme desde Méndez Ferrin a 
Carballo Calero ou Fernández 
del Riego, Blanco Amor, Neira 
Vilas , Basilio Losada, xente 
mesmo de distintas posicións 
na vida. É "Da estrela e a fou-
ce", que corno sempre pasa des-
pois acaba non sendo un libro 
xa do meu gosto completo, tó-
polle candor e inxenuiclade. Foi 
unha edición de pouco máis de 
100 exemplares, como foron to-
das as posteriores, e a partir da-
quel cada certo tempo fixen al-
guns poemários que mando, a · 
cada volta con máis timidez e 
medo a algunha xente . Foron 
uns libros que tiveron .un ef.ecto 
paradóxico, porque teñen o re-
coñecimento e mesmo o meu 
nome -cousa que me asom-
bra- aparece nos libros de tex-
to, na Enciclopéctia Gallega en 
toda unha páxioa, Del Riego e 
Alonso Montero métenme en 
antoloxias ... pero ao tempo non 
son poemas · coñecidos porque 
non son editados. E mesmo al-
gunhas xestións que fixen que-
daron no ar. 

Cantos poemários son? 
"Da estrela e da fouce", "Porta 
Aberta", "Por unha muller'', 
"UPGpoemas" e o rnáis novo 
"!solda". 

Intervención polítiCa 

Formaba parte da UPG no 
exterior con .Celso Emilio? 
Había algo pero era quizais de 
laboratório, na que estaban 
meus irmáns maiores sobreto-
do. Era a época da expulsión de 
Celso da Irmandade, do Patro-
nato, ... e en éieseños 
gr.áticos para a UPG. 
Como. é entón a áua relación 

Galiza? 

É de compromiso político no 
senso profundo do termo e coi-
do que cultural e afectivo en 
alto grau. Comentáballe a6s 
rríeus compañeiros venezolanos 
qi..ie o que quera no mundo 
é Vigo e pode ser-extrano que · 
alguén poda querer asi unha ci-
dade, pero un tamén é de onde 
vive, e ali ·desenrola compromi-
sos políticos e culturais, e un 
pouco un tamén é de todas -par-
tes. Asi corno digo que son. ga-
lega de raíces profundas tarnén 
digo que son un home latinoa-
mericano, do Caribe. 

Farruco Sesto :f'Jovás pertence 
á dirección do que hoxe é· a 
quinta forza política venezolana, 
"'La Causa R" , "é un partido que 
nace despois da división que 
sofre o PC venezolano despois 
·da refluxo da Jaita armada: que- · 
da o PCV e o MAS (Movirnento 
al Socialismo) .. que tende cada 
vez roáis á socialdemocrácia. 
No rneio quedan algunhas ou-
tras causas .. Unha persoa que 
fora · comandante .guerrilleiro, e 
se chamaba Alfredo Maneiro, 
descendente dun procer da in-
dependéncia, . funda con · outra 
xente un ¡Jequeno grupo que se 
chama La Causa R. que durante 
mc;>itos anos foi un partido nioi 
pequeno, cunha conceición da 
política que rompe cos esque-
mas burocráticos e hoxe é o 
quinto partido venezolano. En 
Venezuela hai 1 un sistema bipar-
tidista con Acción Democrática 
e COPEI; o MAS despois, un 
movimento de direita recente e 
xa La Causa R con tres deputa-
dos áo Congreso. Recentemente 
elexíronse, por .. primeira vez en 
comícios directos, os Govema-
dores, e este rnovimento, de 
cux'a dirección formo parte, con-
seguiu a Govemación do Estado 
de Bolívar, o que acumula a 
m'aior concentracion obreira . e 

de matérias primas e enerxia qo 
·país, · cunha . extensión maiór 
que Fráncia. É un governador 
obreiro de 35 anos que está 
nunha situación extraña, coa 
Asamblea Lexislativa central en 
contra e tamén os · outros pode-
res". 
·aue. leitura ten desde a es-
querda en Venezuela os pro-
cesos e as posicións de Nica--
rágua e Cuba? 

· Coido que hai que xogar o xogo 
democrático. Pero _non corno 
una espécie de apariéncia ou de 
pantalla. Nós pensámos que a 
democrácia, asumida polos re-
volucionários, pode converterse 
de feito nun elemento 
vo. · Xustamente a democrácia 
case sempré .foi unha pantomi-
ma e ten unha condición pro- · 
funda que ao ser a9umida e le-
vada á loita política, polo menos 
·en Latinoamé'rica, á longa, vai_ 
ter éxito. Pq.ra que haxa demo, 
crácia ten que haber a conside-
ré;lción da dernocrácia, 

'Os ME.US LIBROS 
TNERON UN EFECTO 
PARADÓXICO _,_----
POR O UK TE ÑE N . 
RECOÑECIMENTO E 
MESMO SONA, E 
TIVERON 
DE POUCO MÁIS DE 
100 EXEMPLARES. 
NON SON POEMAS 
füÑECIDOS PORQUE 
NINGUÉN OS 
REEDITO.U NEN _ OS 
J{EUNIU NUNHA 
ANTOLOXIA' 
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e preo que é a única condición, 
a politización ·da xente. O que 
fai posí_pel a democrácia _é que 
cad(!. cidadán un home po-
lítico en ·condicións de igualda-
de, liberdade e inforrnacióp. Se 
a hurnanidade está indo cara alá 
-e Nicarágua entrou nese xoco 
quizais forzada e · xogando o ris-
co-- e nós pensa;mos que para 
que sexa realidade o gran soño 
da Hurnanidade, a r'evolución , o 
que está s9cedendo no mundo, 
ainda que podan parecer retro-
cesos coidamos que son pasos 
adiánte. Que todo o bloque se-· 
cialist{ esté en movirnento e se 

. desconxele é Positivo: indepen-
dentemente de que a sua des-
moblización poda dar lugar a 

· pasos atrás , rero no tempo, qui-
zais sexa inxénuo, penso que o 
ben trunfa sobre o .mal. 

No caso de Cuba 'o problema 
é que estén dadas as condicións 
para xogar ese x9go e definindo 
en que termos se xoga. Coido 
que Cuba ten o que . o que no11 
teñen outros paises, e é que a: 
xente está politizada. Podiarnos 
facer a leitura de que Cuba é o 
país rnáis democrático en ter-
mos esenciais, porque a . xente 
discúte· e sabe onde está meti-
da. / 

· Inteleciuais e política 
O eompromiso do intelectual 
coa política, é distinto en La-
tinoamérica e na Europa? · 
A política é máis alta das activi-
dades intelectuais, a rnáis eleva-
da. É asumir a respónsabilidade 
da . civilización, da polis. A p·ala-
bra e a condición política están 
desprestixiadas pala clase políti-
ca, e a xente con razón óllaa con 
desprécio. Precisamente a tarea 
están en arrincala dese ámbito. 
Penso que esa é a tarea dernoérá-
tica e revolucionária fundamental 
neste momento da humanidade. 

latinoamericanps 
teñen unha tarea comun de clari-
ficación dos problemas da socie-
dade á xente dp comuil, e contri-
buir a esa tarea profunda de poli-
tización da sociedade. Pero non 
creo que sexa moi distinto nou.-
tras partes que en Latinoamérica. 
. Farruco Sesto estivo no Con-

. greso de Arquitectura· Institucio-
nal e percibiu a existéncia dun 
:i¡'nportante debate "tiai unha po-

_ lérnica de ·fondo, e eu asomado 
sen que ninguén me pergunte, 
quixera dar a rniña opinión. Coi-

. do que a cuestión da arquitectu-
ra agora mesmo é vela como un 
problema cultural. Se se recoñece 
asi calquer visión da arquitectura 
debe centrarse nese ponto, e a ' 
óptica cultural vai dar a clave 
para, defender 9u atacar · unha 
obra. Eu coincido moi profunda-

. -mente cos plantexamentos de 
. xente como César Portela que se 
consideran a si mesmos conti-
nuadores do movimento moderno 
pero qw.e ao tempo enlazan coas 
condiCÍóns e desenrolo da própria 
cultura. Ese _ debate está vivo 
aqui -na Galiza. Parece que haxa 
arquitectos ti"Ue non queiran ven-
cellaÍ o -seu traballo a unha xeo-
grafia cultural e se'nón que 
fan arquitectura na Galiza oomo 
se a fixe'sen na Andaluci.a ou en 
Harnburgo. Nós penBrunos que a 
arquiteatura 'ten que ter raices 

. profundas, o que non quer dioer 
que sexa reaccionária, regresiva 
ou folclorista" · O 
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