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Farruco Sesto Novás. Venezolano, nacido en Vigo 
en 1943,  é arquitecto, poeta, escritor e pintor. 
Profesor titular xubilado da Universidade Central de 
Venezuela.  Entre 2003 e 2013, formou parte dos 
gobernos dos Presidentes Hugo Chávez e Nicolás 
Maduro, exercendo como Ministro do Poder Popular 
para a Cultura, Ministro do Poder Popular para a 
Vivenda e Hábitat, e Ministro de Estado para a Gran 
Caracas. É Premio Nacional de Arquitectura en 
Venezuela, así como Premio Internacional de 
Filosofía  Karl  Otto  Apel en 2010. Forma parte do 
Consello Político do Partido Socialista Unido de 
Venezuela. É membro correspondente da Real 
Academia Galega.  Actualmente forma parte do 
equipo consular da República  Bolivariana de 
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Pequenos encontros, as marcas deixadas, publicada 
por Espiral Maior, en 2010, nunha edición de 
Yolanda Castaño, com limiar de Xosé Luis Méndez 
Ferrín.
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CHÁVEZ 
de quen dou fe 

INTRODUCCIÓN 

Nacido en Vigo en 1943 e emigrado a Venezuela en 1962, 
tocoume, como a tantos e tantas, ter que redeseñar a 
miña vida nesa nova patria que me acolleu con 
xenerosidade infinita. 

Militante da esquerda durante moitos anos, nun 
momento dado tiven a oportunidade de formar parte dos 
equipos de goberno dos Presidentes Hugo Chávez e 
Nicolás Maduro.  Con Chávez ocupando tres carteiras 
ministeriais no período entre 2003 e 2013, e con Maduro 
durante un ano.  

Conversando sobre estas e outras cousas con dous 
queridos amigos da solidariedade  internacionalista, Ana 
Mosquera e Xosé Carlos Abal,  nos varios percorridos de 
traballo pola Galiza profunda, xurdiu a idea de construír 
este libro con base a textos xa existentes, tendo como fío 
condutor a figura do Comandante Chávez. Pensamos que 
isto podería resultar de interese para os lectores  galegos 
sensibles a estes temas.  

Así naceu esta selección de anotacións, todas elas datadas 
entre 2009 e 2020, cuxa única coherencia provén da súa 
relación con Chávez e da secuencia cronolóxica con que 
están presentadas.  Pois polo demais van saltando de 
tema en tema e de estilo en estilo, unhas máis  viscerales 
e outras máis reflexivas. Son entradas dun blogue a 
maioría delas, aínda que tamén se atopan algunhas 
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columnas de opinión. Todas moi persoais e sinceras, e por 
tanto abertamente subxectivas, coma se formasen parte, e 
así o sinto ao relelas, dun íntimo diario destinado aos 
amigos próximos e a moi poucos lectores máis.  

A partir dun momento dado, en 2011, unha boa parte dos 
textos seleccionados acusan o impacto que produciu no 
meu ánimo a enfermidade de Chávez, que se fixo pública 
ese ano, así como a súa morte acaecida o 5 de marzo de 
2013. E tamén a partir de entón as notas recollidas, non 
deixan de expresar por suposto, dunha maneira ou outra, 
unha nostalxia moi persoal  por el,  pola súa amizade e a 
súa dirección política. 

O Hugo Chávez do que dou fe con estas notas, 
corresponde, como é obvio, á persoa que eu coñecín, un 
ser humano excepcional en todos os sentidos, sensible, 
divertido, de intelixencia prodixiosa e autenticidade 
inusual, cunha inmensa capacidade de entrega aos 
demais. Un revolucionario integral. Un soldado ao que 
non lle gustaba a violencia. Un traballador incansable. Un 
mestre da vida e da política a tempo completo. Un amigo 
leal. Un xefe inesquecible. “O inesquecible Chávez”, tal 
como cualificouno Fidel. 

Estou plenamente consciente de que estes textos reflicten,  
sobre todo no expresivo, unha sensibilidade distinta á que 
un está afeito ver manifestarse noutras partes do mundo, 
por exemplo, aquí, en Galiza. Tómese con todo dita 
sensibilidade, e ese é o meu rogo, como un factor positivo 
da diversidade cultural. Acéptese como algo bo que 
sexamos formalmente distintos na exposición das nosas 
ideas e sentimentos.  
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Creo que, cun pequeno esforzo na valoración desa 
diversidade, calquera lector de ánimo ben disposto, 
podería conectarse,  espiritual e politicamente, co que 
estes textos expresan.  Pois máis aló desas características 
culturais, sabemos que no fondo enfrontámonos aos 
mesmos problemas e móvennos idénticos anhelos de 
emancipación.  Ese convencemento, polo menos, é o que 
me moveu a traducilos e publicalos en galego. 

Farruco Sesto 

Vigo, abril 2020 
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A FORZA  
(A MANEIRA DE PRÓLOGO) 

Aquel modo que tiña de colocarche a man no ombro. De 
fronte. Canto o lembro.  

Non é que eu sexa un nostálxico. En verdade, estou 
permanentemente vendo cara a adiante.  

Pero o cálido peso daquela man, aínda o sinto e dáme 
forza para o camiño.  
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ESCOITANDO AO XEFE 
03.07.2009  

Onte á noite Chávez mantívome pegado á televisión ata 
pasadas as 12 da noite cun Aló Presidente de carácter 
especial. 

Estivo particularmente cativador. Brillante, diría eu. 

A verdade é que un se entrega sen dificultade á sinxeleza 
e calidade das súas formulacións. 

Déitome convencido de que esta revolución é invencible, 
e de que en poucos anos vai conseguir terminar coa 
pobreza e facer de Venezuela un país libre e produtivo, 
material e  espiritualmente. 
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Esta mañá saio á rúa. Camiño pola cidade. Observo á 
xente. E, aínda que manteño o optimismo revolucionario, 
doume conta de que a cousa non vai ser fácil. 

É moito certamente o que logramos en dez anos. Pero, 
por outra banda, nalgúns aspectos cruciais, é ben pouco. 
Movémonos na contradición.  

E mentres camiño penso que gobernar é un feito que 
esixe amor, vontade, rigor e coñecemento, catro 
condiciones que non sempre están presentes nos equipos 
institucionais. 

Algúns falaron do  hiperliderado e os seus efectos. 
  
Eu digo: menos mal que temos a Chávez. 
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A TAREFA  
14.11.09 
 

O Xefe encárgame unha nova tarefa. Como sempre, 
poñerei a miña alma niso.  

Non me chega de golpe a noticia, aínda que si me 
sorprende un pouco. Interrompo algúns proxectos, 
cancelo outros (ou mellor devandito difíroos), pero non o 
lamento.  

Sentíame ben co que viña facendo nestes meses, pero ao 
mesmo tempo estou seguro de que sentirei a gusto co que 
me toca emprender.  

Colócome na mellor das disposicións. E iso creo que é 
importante. 
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Felisa díxomo unha vez: “…é que ti sempre consegues 
traballar no que che gusta”.  

Iso é verdade. Pero tamén é verdade que me gustan 
moitas cousas. Sobre todo aquelas actividades onde o 
obxectivo principal é producir.  

Mirar cara á realidade, estudala. Extraer da realidade 
unha idea. Converter a idea nunha acción concreta e, ao 
final, ter como resultado un obxecto material ou 
espiritual que faga mellor a vida da xente. 

Considero que é por ese  vieriño é por onde me achego á 
felicidade, esa camarada tan esquiva. Nada se compara 
con iso. 

Gústame facer. Onde non hai nada, lograr que algo 
floreza. Onde algo está desmembrado, estruturalo.  Onde 
hai escuridade, contribuír a prender a luz.  Onde hai 
confusión, favorecer o entendemento. 

E moito máis gústame se iso ten lugar en Revolución, con 
todo o que iso significa. 

Unha vez máis toca arrincar case de cero. Con varios 
compañeiros e compañeiras constituiremos, estou seguro, 
o máis capaz dos equipos que, neste caso, será moi 
pequeno. Pois necesitamos garantir a calidade e a 
eficacia. 
  
Non podemos fallarlle ao Xefe. Pero, sobre todo, non 
podemos fallarlle ao noso pobo.  
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CHÁVEZ,  BRECHT,  UNEARTE E A AUGA MANSA   
16.11.09 

Fai un par de meses, no Aló Presidente que tivo lugar na 
Universidade Das Artes, e ao saír do montaxe dunha obra 
de Bertolt Brecht, Chávez comentou que a primeira 
referencia que tivo de Brecht foi a través dunha 
publicación da Casa da Auga Mansa * a finais dos anos 
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setenta. E acto seguido recitou (con esa descomunal 
memoria que ten): “A auga mansa triunfa contra a dura 
roca co tempo, o duro non resiste.” 

Eu nese momento ía conduzindo lonxe de Caracas, 
nalgunha estrada de Venezuela. E ao oír ao Presidente os 
recordos afloraron. Esas frases de  Brecht leunas Chávez 
en 1978 no editorial que me tocou escribir do primeiro (e 
único) número da A Letra  R, revista da Auga Mansa. De 
maneira que me puxen moi contento ao pensar que, sen 
conciencia diso, regaláralle a Chávez nun momento tan 
cedo da súa vida (cando tiña uns vinte e catro anos) o 
coñecemento dun autor tan importante como o foi  
Bertolt  Bhecht. 

As cousas que ten a vida! 

Ilustro esta nota coa portada daquel número monográfico 
dedicado ao compromiso. 

Nota: 

O Presidente volve referirse a este tema, regresando 
dunha xira por Europa; Asia e África, o 25 de outubro de 
12010: 

Entón vostedes verán que nós xa viñemos como creando 
unha rede, un novo sistema financeiro. Non somos o Fondo 
Monetario Internacional, non somos o Banco Mundial, pero 
aí imos, aí imos; paso a paso, paso a paso. Como di  Bertolt  
Brecht: “A auga mansa en movemento triunfa contra a dura 
roca co tempo...”. Farruco, acórdasche? Esa era Casa da 
Auga Mansa, Farruco. A min chegábame alá nos cuarteis, ti 
sabes. Casa da Auga Mansa. Oe, por que non reeditamos 
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iso, Farruco? Ponche a traballar, ti que es creador, ti fuches 
creador diso, con outros compañeiros daqueles anos. Casa 
da Auga Mansa. Unha boa revista, moi boa, excelente 
revista. Recordo, ese pensamento estaba alí: “A auga mansa 
en movemento triunfa contra a dura roca co tempo...”. Aí 
imos. 
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* 
Auga Mansa é o nome do proxecto cultural da 
oiganización Causa R, dirixida por Alfredo 
Maniero, a finais dos anos setenta en Venezuela. 
O seu obxectivo principal era recuperar o 
movemento de intelectuais e artistas para 
acompañar as loitas populares, superando o 
desánimo da derrota dos anos sesenta.  Con 
Alfredo, tiven a oportunidade de participar 
directamente na concepción estratéxica dese 
proxecto e de poñelo en marcha.



CHÁVEZ E ALFREDO MANEIRO 
22.11.09 

Onte iniciouse o primeiro congreso extraordinario do  
PSUV. Falou Chávez e estivo maxistral.  

Analítico, pedagóxico, certeiro, emotivo. 

Falou moito de Alfredo. Referiuse a algún dos seus 
escritos. Coñecéronse nos setenta, como Chávez lembrou. 

Eu coñecín deses contactos con algún mozo oficial do 
exército. Era que Alfredo estaba a tentar construírlle ao 
seu proxecto a parte militar. Imaxinábao como unha mesa 
e esa era unha pata, segundo el, imprescindible. 
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Chávez e Alfredo. Onte as dúas figuras estiveron moi 
p re sen te s . Dous l í de re s , dous xen io s , dous 
revolucionarios. 

Alfredo morreu antes de tempo, nun deses inxustos actos 
do destino. 

Con frecuencia fágome esa pregunta íntima: De que 
maneira Alfredo Maneiro estaría incorporado ao proceso?  

Pero é unha pregunta inútil. Dígome a min mesmo: xa 
está aquí.  

Sempre ao noso lado. 
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*
* Alfredo Maneiro foi un dirixente político de vital 

importancia na historia da esquerda Venezolana 
correspondente á segunda metade do século XX. 
Militei baixo a súa dirección desde 1973 ata o ano 
1982, no que falece moi  cedo. Datos sobre a súa 
persoa poden consultarse na miña obra VIDA DE 
ALFREDO MANEIRO, editada en Caracas en 2017.  



HUGO E ALFREDO 
19.05.11 

Eu souben de Hugo Chávez por Alfredo Maneiro. Non do 
seu nome, pero si da súa existencia. Estamos a falar 
talvez dos anos 79 ou 80. Non o lembro ben. 

Os dous, Maneiro e Chávez, coñecéndose, reuníronse en 
algunha ocasión, tal como o contou o propio Presidente. 

A ambos os asumín como Xefes indiscutibles, a cada un 
no seu momento e circunstancias. 

Ás veces dáme por pensar en que se parecen e en que se 
diferencian. 

Xa Alfredo non está, pero a súa presenza segue moi viva 
en nós. 

Desde logo, os vemos distintos en moitos aspectos, 
seguramente de estilo. Pero tamén creo que, como 
persoas e como líderes, comparten bastantes calidades. 

Por exemplo a memoria prodixiosa, a intelixencia capaz 
de ver as cousas cunha mirada diferente á dos demais, a 
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tenacidade absoluta sen espazo para o desánimo, o 
sentido do auténtico, a vontade para chegar ao máis 
profundo na misión de descifrar a realidade, o 
pensamento radical, o humor (que sempre é importante) 
e o posuír no seu carácter algo ao que Chávez chama “a 
capacidade de manter a pulsión cara ao obxectivo”. 

Falando de obxectivos, recordo agora que nunha 
oportunidade Alfredo Maneiro falounos das tres formas 
de aproximación á idea de revolución. 

Unha, a dos que toman á revolución como escenario ou 
como motivo. Unha razón ben fráxil, por certo. Dicía que 
era moi frecuente nos intelectuais. 

Outra a dos que usan a revolución para darlle un sentido 
ético á súa propia existencia. Poñía como exemplo a 
algunhas persoas relixiosas, ou a outras que se conectan 
con certos principios ou valores en abstracto, para estar 
ben consigo mesmos, independentemente dos tempos e 
as vicisitudes da revolución. 

E a terceira, a que el valoraba especialmente, a daqueles 
que fan da revolución un obxectivo. E eles, dicía Alfredo, 
son os verdadeiros revolucionarios. 

Eu, ás veces, utilizo esta simple clasificación para 
entender certas actitudes da esquerda. Superficiais ou 
oportunistas nuns casos,  principistas noutros. 

Remato esta nota dicindo que niso de ter á revolución 
como obxectivo, parécense enormemente Chávez e 
Alfredo 
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NA GALIZA 
(paréntese na secuencia cronolóxica) 
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Aproveito este momento para publicar dúas fotos que 
rexistran a presenza de Alfredo Maneiro e Hugo Chávez 
en Galiza.  
Na primeira, de 1979, está Alfredo coa súa muller Anna  
Brumlik diante do muro exterior do Mosteiro de Santa 
María de Oia. 

Na segunda, de 2005, tomada dunha páxina do Correo 
Galego, o presidente Chávez, sobe acompañado, entre 
outros, de Ignacio Ramonet, polas escalinatas da catedral 
de Santiago de Compostela  
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AMARGADOS!   
14.01.10 

O  tino que ten o Presidente para acuñar nas coxunturas 
algúns cualificativos é admirable. E ás veces os seus 
adxectivos convértense en substantivos que quedan para 
sempre na linguaxe, adquirindo un significado que vai 
máis aló da súa intención primeira. É o caso do vocábulo 
“escuálido”, cuxa aplicación naceu nun principio para 
identificar a uns grupos opositores e hoxe en día serve 
para denominar a certo tipo de reaccionarios de todo 
tempo e lugar. Xa é un concepto de valor universal.  

Por exemplo un di que quen promoveu a condena de 
Sócrates na antiga Atenas eran uns escuálidos, que a 
Televisión Española Internacional é sumamente escuálida 
e que María Antonia Bolívar era a irmá escuálida do 
Libertador. E todo o mundo entende e a partir de alí 
afirma ou nega, pero ninguén discute a aplicación do 
termo en si mesmo. 
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Agora, desde hai uns meses, Chávez comezou a 
denominar amargados aos escuálidos. É outra 
adxectivación notable: escuálidos amargados. Pero 
puidese chegar a converterse nun substantivo que voase 
só: os amargados. 

A min paréceme xenial, polo preciso, polo correcto, polo  
perspicaz, por responder tan ben á descrición do estado 
de ánimo dos opositores. É que é certo! Son uns 
amargados! Viven remoendo unha rabia que os  envelena. 
Non teñen paz. Non teñen consolo. Ven todo turbio. 
Andan todo o día molestos. Nada lles senta. 

De verdade dígoo, se eu puidese levarlles algún alivio 
faríao. Por pura conmiseración humana. Pero xa sei que é 
inútil. Perderon o sorriso para sempre. 
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RETORNO 
04.02.10 

No traballo de caracterización da dereita venezolana que 
pacientemente veño facendo, hoxe non podo deixar de 
referirme a un evento inesperado. O martes o Presidente 
Chávez anunciou o meu retorno ao Ministerio de Cultura. 
É dicir, ao Ministerio do Poder Popular para a Cultura. Iso 
do Poder Popular é importante e nunca hai que 
esquecelo. Non é un slogan. É un principio. É o 
compoñente ideolóxico básico neste fermoso proxecto de 
transformación. 

Agora vaime a tocar relacionarme institucionalmente, é 
dicir, desde un cargo oficial, con todos os venezolanos e 
venezolanas a quen debe alcanzar a xestión cultural e, 
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dun modo moi particular, cos intelectuais e artistas, entre 
os cales unha parte para ter en conta é  oposicionista.  

Como en calquera paisaxe humana alí hai de todo. Xente 
sensata coa que se pode falar, traballar, e ata desenvolver 
proxectos de interese mutuo. E así o faremos. Xente coa 
que se pode establecer unha boa polémica que, como eles 
mesmos saben, no persoal nunca eludo cando o tema vale 
a pena. Ben, espero que podamos falar e discutir con 
altura. Poñerei a miña vontade e boa fe niso. Gústame a 
batalla das ideas.  

Pero tamén hai algúns  opositores,  obcecados e 
obsesivos, que de novo abrirán fogo e chamarannos 
censores,  estalinistas, comisarios, e todas esas  parvadas 
produto do odio e o fanatismo da dereita. A eles 
asegúrolles que non lles darei tregua. 

 25



PERSONAXES  
01.05.10 

Son uns personaxes estes xefes, o teu e o meu, 
comenteille a  Zulma  Yugar, a ministra de Culturas de 
Bolivia. 

Se vises, respondeume ela. Evo convócanos aos ministros 
ás catro e media da mañá. A esa hora comeza o gabinete. 

Esa é a hora que en que Chávez o remata, díxenlle 
esaxerando un pouco. 

E en verdade son uns personaxes estes dous xefes. 
Figuras históricas. É un privilexio da vida traballar con 
eles. Vivir baixo o seu mando estes momentos de 
revolución. 

O xoves e o venres puidemos velos xuntos en Barinas, 
traballando incansablemente polos seus pobos e xunto 
aos seus pobos, que somos todos nós. E levantando pedra 
a pedra a patria grande. 
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En verdade, son dous líderes excepcionais. 
OS NENOS DA REVOLUCIÓN  
04.10.10 

O sábado 2 de outubro estiven entre os ministros que 
acompañaron ao Comandante Presidente a visitar en  
Antímano o refuxio das familias damnificadas polas 
choivas. 

Volveron á miña memoria os efectos da tormenta  Bret en 
1993 cando algúns de nós estabamos no goberno da 
Alcaldía de Caracas. 

Tocounos entón atender a miles de refuxiados que 
perderon as súas vivendas. 

Hai aspectos moi similares. 
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É evidente que hoxe as familias máis pobres seguen alí, 
nos cerros, nas crebadas, ao bordo dos barrancos, 
empolicadas no perigo. Centos de miles de persoas 
continúan vivindo en risco, pola situación de inxustiza e 
abandono acumulada durante todo o século. 

O populismo daqueles malos gobernos deixounos unha 
herdanza terrible, difícil de superar. Así, unha choiva 
forte, pode causar estragos. 

Pero algo cambiou, que se me fai evidente. Hai unha 
imaxe distinta. Claramente distinta. É a imaxe dos nenos 
damnificados. 

Naquela época do Bret os nenos dos barrios  caraqueños 
evidenciaban a desnutrición e o abandono nas súas 
carnes, nos seus ollos e na súa pel. Moitos deles eran 
figuras que daban mágoa. Daba dor na alma, soamente 
con velos,  apoucadiños. Cada un dos seus rostros era 
unha aldrabada na conciencia dunha sociedade enferma. 

Hoxe xa non é así. 

Os nenos dos refuxios seguen sendo os das familias máis 
pobres, que non lograron resolver o seu problema de 
hábitat en dignidade. 

Pero o seu rostro e o seu aspecto xeral xa son distintos.  
Calquera pode ver que se trata de nenos sans, ben 
nutridos, espertos,  rebuldeiros. 

Non é difícil deducir que teñen atención médica, que 
beben leite cada día, que comen mellor, que están 
escolarizados todos ou case todos. 
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A pesar dos erros que puidésemos cometer neste proceso, 
a pesar de fállas, esa constatación tráenos un gran alivio 
á alma. 

Vendo a estes nenos alegres, no medio das súas 
dificultades, fáisenos evidente que todo o esforzo deste 
proceso  emancipador vale a pena. 

Estes son os nenos da Revolución. 
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OS IMPREDICIBLES  
21.11.10 

O impredicible Chávez xunto aos impredicibles nenos. 
Velaquí un compoñente da ecuación que ás veces 
desarticulaba o protocolo e o labor da seguridade nos 
actos públicos. Tantas veces diso fomos testemuñas! 

Ocorreu, por exemplo, no acto de entrega do premio 
Libertador a Enrique  Dussel no Teatro Teresa  Carreño. 

Hai que aclarar que ás veces en Venezuela, algunhas nais 
militantes da revolución, que non teñen con quen deixar 
aos seus nenos, non teñen reserva a levalos consigo onde 
vaian. Mesmo a un acto  tan formal como éste. 
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Todo comezou cando un neno moi pequeno desprendeuse 
da man dos seus pais, saíu da súa fila de asentos, e tomou 
rumbo cara ao escenario polos corredores da audiencia. 
Ante o sutil movemento da xente da Seguridade para 
devolvelo ao seu posto, o Presidente instruíu aos seus  
edecanes que o deixasen avanzar. A partir do cal  xa non 
foi ese único neno o que decidiu asaltar a escena, senón 
tamén o resto dos nenos e nenas  presentes. 

Así un enxame de nenos e de nenas lograron conquistar 
por uns minutos o escenario para abrazarse ao 
Comandante. 
  
Dúas fotografías que testemuñan que a xubilosa 
espontaneidade e a formalidade non se contrapoñen.  
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O PRESIDENTE E A VIDA   
11.08.11 

Estes días o Presidente insiste en multiplicar as 
referencias á vida e ás ganas de vivir. As razóns son 
obvias. 

Sendo, como é, un home extremadamente vital, e sendo 
ao mesmo tempo tan sincero e comunicativo como é, 
sentiu a necesidade de reafirmar esa vitalidade para el 
mesmo e para nós. 

E de verdade que nos dá forza. 

E logra o seu obxectivo ao involucrarnos e facernos 
pensar moito nestes días sobre ese asunto da vida. 

Pero por outra banda hai que dicir que o tratamento do 
tema non é novo en Chávez.   
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Vén de lonxe. De moi lonxe. 

E en concreto dunha maneira moi especial xa leva dous 
ou tres anos referíndose ao sentido profundo da vida 
desde o individual cara ao colectivo. 

Á calidade de vida desde unha espiritualidade 
compartida. 

Á relación cidadá de cada unha das nosas vidas coas dos 
demais. 

Á vida e o seu entretecido de existencias, como memoria 
continua, memoria que flúe co río da historia que nunca 
se detén. 

Á vida en dignidade. Tan necesaria para a reafirmación 
do humano. 

Á vida no concepto do bo vivir. En harmonía coa 
natureza. Desde o coñecemento do que somos. 

Á vida na noción do vivir vivindo, no cotián, entendido 
desde a esencia máis que desde a aparencia. 

Á vida en común, de liberdade, de fraternidade, que 
debemos conquistar ou construír entre todos, sen que 
ninguén quede fóra. 

Á vida na sinceridade e a sinxeleza, desmanteladas todas 
as hipocrisías. Á vida como proxecto solidario. 

De modo pois, repito, que o tema non é novo no 
Presidente nin nas súas reflexións e discursos. Cando 
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nestes días el fala dun novo Chávez, ou da maneira 
distinta en que a partir de agora vai asumir a súa vida, en 
realidade o que está a facer é utilizar a súa propia 
experiencia vital para comunicarnos directamente algo. 

Algo que el veu traballando intimamente desde sempre. 
A necesidade de que a vida estea conectada cunha razón, 
á que el denomina razón amorosa. 
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POR QUE SON  CHAVISTA?   
02.03.12 
 

En 2002 publiquei pola miña conta un pequeno libro 
titulado. Por que son  chavista? Escribino motivado 
polos sucesos de abril, sentindo na miña alma a absoluta 
necesidade de facelo. 

Este ano cúmprense dez daquela edición que, por que 
non dicilo?, tivo moi boa acollida por parte dun universo 
de lectores insospeitado. 

Talvez ocorreu así en razón de que o propio Chávez 
comentou ese libro no Aló Presidente e leu en voz alta 
algunha das súas páxinas. 
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O feito é que me escribían correos de todas partes de 
Venezuela pedíndome algún exemplar. E eu trataba de 
compracer a solicitude, aínda que era moi difícil, porque 
nesa época aínda non tiñamos a rede de Librerías do Sur 
que hoxe suman aproximadamente cincuenta librerías 
nos 24 estados. Dese xeito a distribución dun libro, e 
máis se se trataba dunha edición de autor, era entón moi 
complicada. 

Pronto comezaron a circular edicións espontáneas (das 
que adoitan chamar piratas) que eran vendidas na rúa.  
Iso a min, lonxe de molestarme, poñíame moi contento 
porque a idea era que o libro circulase e fóra lido pola 
maior cantidade de xente posible. 

Máis tarde, en 2007, a prestixiosa editorial Ocean Sur 
publicouno fóra de Venezuela, nunha edición ampliada e 
moi fermosa, que ao título orixinal Por que son  chavista? 
engadiulle o subtítulo “Razoes dunha revolución”. 

Logo, en 2009, por mor dunha sorte de retiro de oito 
meses que me concedeu o Comandante Chávez, escribín 
unha serie de reflexións que editei ese mesmo ano nunha 
colección titulada “Cadernos para a  Comuna”.  Aínda se 
conseguen por aí algúns exemplares. 

Foron sete cadernos. Un deles titulouse “Por que son  
chavista? Segunda Parte: De que se trata todo isto?” 

Se agora en 2012 tivese un pouquiño máis de tempo, non 
o dubiden, escribiría unha terceira parte. Talvez titularíaa 
SIGO SENDO  CHAVISTA. Ou mellor aínda, SEGUIMOS 
SENDO  CHAVISTAS,  E SOMOS MOITOS MILLÓNS. 
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A PULSIÓN CARA AO OBXECTIVO 
23.04.12 

Sorpréndenme en Hugo Chávez (e falo en primeiro lugar 
del como persoa, á marxe da súa condición de 
Presidente) a súa tenacidade, a súa perseveranza na 
persecución dun obxectivo. É algo persoal que forma 
parte da súa maneira de ser, que está na súa natureza.  

Chávez é altamente pertinaz. Consecuente consigo 
mesmo, cos seus propósitos. Non se dobrega ante as 
circunstancias. Non parece se desanimar ante a 
adversidade. Non fraquea na tensión creadora. 

Estou seguro de que se na vida emprendese outras tarefas 
distintas ás do mundo militar e político, por exemplo ao 
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deporte, á arte, á investigación ou á docencia, igual as 
acometera co mesmo ánimo loitador. 

Pero, por suposto, ao ser Presidente, Xefe de Estado e 
Líder dunha revolución, esa calidade multiplícase e fainos 
a todos partícipes dela. 

Marca con ela o rumbo deste proceso de profunda 
transformación. Imprégnanos a todos dese espírito. 

Pois vemos que cando Chávez se fixa un obxectivo, 
convencéndose da súa importancia, xa non o abandona. 
Talvez invente un camiño e non lle resulte. Talvez elixa 
para logralo un instrumento que non funciona tan ben. 
Entón  autocríticamente pode deixar de lado o camiño ou 
o instrumento, para elixir outros, pero sempre en función 
dun propósito determinado que é o que non cambia.  

A meta segue alí, no horizonte da súa vontade. 

Hai unha frase que Chávez utiliza e que para min foi de 
gran apoio no traballo diario: a de “manter a pulsión cara 
ao obxectivo”. 

Por alí van as súas esixencias e consellos aos seus 
compañeiros en funcións de goberno. “Manteñan o pulso, 
día e noite, non afrouxen nin un instante a tensión 
necesaria cara á meta”. 

E así, a quen son os seus discípulos, por máis que algúns 
o superemos en idade, ese consello, esa esixencia, é parte 
do noso patrimonio espiritual no traballo de xestión 
revolucionaria. 
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DO FUTURO 
01.05.12 

O Presidente Chávez dixo algunha vez que non é posible 
construír o futuro, se non se logra descifrar o pasado.  

A partir da formulación dese criterio a historia adquire 
para el un sentido sacro, pero de índole instrumental, que 
non pode ser substituído por ningún outro factor.  

Saber de onde vimos, entender quen somos e como 
chegamos ata aquí, coñecer sobre cales bases espirituais 
está estruturada a nosa vida en común, faise entón 
indispensable para proxectar estratexicamente unha 
imaxe posible de futuro. 

A historia, a verdadeira historia, a profunda, a íntima, a 
non adulterada por unha visión con intereses, é pois, un 
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material extremadamente delicado. É un asunto, 
atreveríame a dicir, que en por si afecta á natureza da 
alma colectiva. Pois achega coñecemento ao seu debuxo, 
á súa definición. 

É a partir dese coñecemento, de onde Chávez fainos unha 
proposta para construír un futuro que conteña para todos 
nós a maior suma de felicidade posible, a maior suma de 
seguridade social e a maior suma de estabilidade política. 
Isto é, para a construción dunha sociedade de iguais, 
libre e xusta, nunha patria soberana. 

Chávez entende isto como unha obrigación propia. 
Asúmeo como unha débeda co pai Bolívar. É dicir, con 
aquela xeración de Liberadores, que non puido logralo no 
seu momento histórico. 

Chávez asume esta débeda persoalmente pero, ademais, a 
partir dun prodixioso exercicio de liderado, mergúllanos 
a todos ne la , a xenera l íza , fa ina de todos , 
comprométenos con e l a , pa ra que non nos 
desentendamos unha vez máis e podamos edificar, esta 
vez si, a vida digna que necesitamos, para os nosos fillos 
e para quen veña despois. 

Nese sentido o presente, xa se fai futuro coas nosas 
accións. Todo o que levamos a cabo, é parte dunha tarefa 
de construtores. Transcéndenos. Ten o poder de atravesar 
o tempo. Ou, mellor devandito, de achegalo. 
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O CAIMÁN DO  ARAUCA 
03.05.12 

No río Arauca hai un caimán chamado O Patrulleiro. Non 
se sabe a idade que ten. Séculos serán, digo eu, porque 
alcanza a medir corenta metros, segundo o Presidente 
Chávez que puido velo persoalmente e dá fe da súa 
existencia.  El narrouno varias veces. 

Sendo militar activo, navegaba polo Arauca unha noite 
escura con outros compañeiros e a punto estivo de chocar 
a súa lancha co Patrulleiro, ese  caimán enorme, e de 
naufragar. Cóntao e sorrí. E todos sorrimos con el, porque 
ese sentido do humor tan particular do que fai gala 
constantemente,  desacraliza a súa condición de 
Presidente e vólvea próxima, accesible. 
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Sen quitarlle seriedade ás formulacións que fai, sen 
abrandar os seus argumentos, nin minorar a forza do seu 
discurso, Chávez ten o talento e a calidade de darlle 
humanidade á política e ao exercicio do poder que de seu 
é duro e complexo. 

E así Chávez sorpréndenos con ese humor tan persoal 
non só nas situacións cotiás, entre compañeiros, na 
batalla diaria, senón nas máis formais incluso, en 
situacións cerimoniais, ante audiencias que se supoñen 
moi  circunspectas. 

Todos lembramos a intervención de Chávez ante a 
Asemblea Xeral das Nacións Unidas, dicindo: “Onte veu o 
Diaño aquí, onte estivo o Diaño aquí, neste mesmo lugar. 
Cheira a xofre aínda esta mesa onde me tocou falar! Onte 
señoras, señores, desde esta mesma tribuna o señor 
presidente dos Estados Unidos, a quen eu chamo O 
Diaño, veu aquí falando como dono do mundo”. O 
mesmo diaño ao que logo, noutra oportunidade, bautizou 
como Míster Danger, seguramente utilizando a referencia 
ao personaxe da novela Dona Bárbara. 

Esa maneira ocorrente de comunicarse cos demais, co seu 
equipo, co noso pobo e con todos os pobos do mundo, é 
parte da súa natureza. Eu o gózo moito. Se algunha vez 
teñen a oportunidade de falar con el, díganlle que lles 
bote o conto da auga das Queseras do Medio.  

Hai outros dirixentes que o trataron de imitar. Pero é moi 
difícil que lles resulte.  
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CHÁVEZ E OS LIBROS 
12.07.12 

Nun principio ía titular esta nota “Chávez e a Lectura”.  
Logo decidinme polo título que ten.  

Parecese que ambos encabezados expresasen o mesmo, 
no sentido de identificar o Presidente como ese  fervoroso 
lector que a todos móstrasenos, apaixonado, constante e, 
ao mesmo tempo, máximo promotor da lectura neste 
país. 

Iso é así sen que, por certo, haxa ninguén que o dubide, 
segundo creo. Nin os propios escuálidos sequera, que 
polo menos iso parecen admitir cando o cualifican de 
“aburrido”. 

En realidade case todos coñecemos a moitas persoas que 
fan da lectura un alimento diario para sobrevivir neste 
mundo. Que prefiren ler, a calquera outra cousa. Roberto  
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Malaver, por exemplo, ou Rubén  Wisotszki son bo 
exemplo diso. 

Pero a verdade é que dificilmente se atopará un lector 
como Chávez que, ao mesmo tempo que está tan 
intensamente metido na vida, sexa tan leal ao exercicio 
da lectura en calquera caso e circunstancia. É un lector 
formidable. 

Lembro unha noite en 2004, cando estivemos en palacio 
ata a unha da madrugada, con Abel Prieto e Germán 
Sánchez se a memoria non me falla. Ao despedirnos 
entregueille ao Presidente o primeiros seis exemplares 
recentemente impresos daquela colección, a Biblioteca 
Básica Temática. Uns  libriños de 96 páxinas cada un. 
Eran as oito da mañá cando Chávez chamoume para 
preguntarme máis datos sobre a Biblioteca. Estaba moi 
interesado. Díxome: “Farruco, xa me lin dous libros e 
estou co terceiro.” 

Caso asombroso, na súa paixón pola lectura. 

Con todo (volvendo ao comezo) eu quixen destacar co 
título esa particular sensibilidade que ten o Presidente 
cara aos libros, como portadores de arte e coñecemento, 
pero tamén como obxectos en si mesmos. 

Sempre anda con eles para arriba e para abaixo. De día e 
de noite. Trabállaos, sublíñaos, apégase á súa 
materialidade concreta. Cantas veces non o vimos cun 
exemplar que ten nas súas mans trinta, corenta anos, e 
sabe como o obtivo, se o comprou e en que parte, ou 
quen llo regalou!  

E logo o pracer con que o mostra, con que o comenta, con 
que nos le algún parágrafo, algunha cita. 

Ama en verdade, os libros. 
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ARTE DA COMUNICACIÓN 
02.06.12 

A lgúns cua l i f i carono como un home dotado 
extraordinariamente para a política. Iso non necesita 
demostración, É unha desas verdades evidentes por si 
mesmas. Outros dixeron que é un comunicador nato. 
Tamén é evidente. O certo é que ambas as calidades van 
xuntas. O Chávez dirixente e o comunicador son un só.  

Ao longo destes anos vímolo dirixindo en persoa as 
estratexias de comunicación do seu goberno. Información 
das súas políticas e difusión dos seus logros. 

Cando Chávez se pon a pensar con calma analizando  
desde o punto de vista comunicacional os escenarios, é 
unha máquina de producir ideas sempre cambiantes, 
sempre innovadoras, porque no terreo da comunicación 
todo envellece moi rápido. Enseguida os lemas, as 
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consígnas, convértense en  lugar común, poñéndose 
amarelas como as follas no outono.   

Pero ao mesmo tempo non hai dúbida de que a intuición 
funciona nel de marabilla. É como un lóstrego. O 
comandante dixo varias veces que na famosa 
intervención do 4 de febreiro el non sabía de antemán o 
que ía dicir. Que o “por agora” lle apareceu de súpeto nos 
beizos. E vaia que funcionou! Meteuse na alma dun pobo 
para sempre! 

E quen non se acorda, por citar outro exemplo, daquela 
campaña de 2004, coa Batalla de Santa Inés e a analoxía 
de Florentino e o Diaño? Cantas cousas non hai alí 
sintetizadas? A min paréceme que non se puido atopar un 
universo metafórico máis apropiado para describir o que 
en Venezuela estaba (e está) pasando. A confrontación da 
luz e a escuridade. Ou, se o queren, da loita eterna entre 
o novo e o pasado  oprobioso. 

Pero hai algo que eu quero destacar nesta nota, que é o 
que a min máis me impresiona. E é a constatación de que 
Chávez non fai trampa. Non xoga nunca na transgresión 
da verdade. É incrible. Xamais recorre conscientemente 
ao engano. Non forma parte da súa ética. No mundo tan 
fraudulento e hipócrita da comunicación política, el 
xamais altera os feitos. Tanto así que ás veces ata puidese 
considerarse inxenuo. Pero non. Non é inxenuidade. É un 
principio. É a construción dos seus vínculos co pobo e co 
mundo, baseándose no máis alto grao de sinceridade.  

E é nese punto, xustamente, onde a comunicación  
ennoblece a política, en lugar de  ensuciala. 
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DA AMIZADE 
02.08.12 

Quen sabe de amizade, sabe de lealdades e deslealdades. 
Posto que o tempo sorprendeuno cunhas e outras. 

Quen cultiva a amizade como algo valioso, e entrega a 
ela a súa vida con nobreza, en gran medida será 
recompensado pola vida mesma.  

Grato á alma, sen dúbida, é o amor desinteresado dos 
amigos. 

Pero ás veces tamén ocorrerá que, sen entendelo do todo, 
haberá de saborear o froito amargo da miseria humana. 
Pois a traizón, así o penso, magoa a alma fortemente. 

A Chávez, que traballa sen descanso como un artesán os 
afectos profundos, tocoulle vivir as duas  experiencias. A 
do mel e a do fel. 
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Poucos son tan amados como el en verdade. Velaí unha 
sorte merecida. 
 
Pero, ao mesmo tempo, poucos foron tan traizoados. Non 
creo que o mereza, realmente. Pois se alguén se conecta 
co próximo en termos de humanidade, ese é Chávez. Non 
como un santo, desde logo, senón como un home sinxelo 
que foi facéndose revolucionario. 

En Chávez, pois, a amizade é un tema importante. E, ata 
onde puidemos observalo, é absolutamente leal aos 
compromisos que da amizade xorden, a condición de que 
sexan compromisos que non transgredan os principios.  

Niso, como noutras cousas, é profundamente  
bolivariano. 

Con todo, nas ocasións e casos en que a relación cesa, 
sometida a deslealdades inesperadas, o Chávez que un 
coñece non renega da amizade. É curioso, en verdade. 
Dalgunha maneira, mesmo ante a traizón, séguelle 
rendendo culto ao afecto. Xamais vimos a Chávez falar 
mal e con saña de alguén que foi o seu amigo. Non o fai. 

Corta a relación, por suposto, pero non a borra, non 
descoñece que existiu e  endexamais a mancha con 
palabras resentidas. 

Oímolo dicir referíndose a unha vella amizade que o 
traizoou: fomos amigos e aínda gardo afectos pola persoa 
que foi. 

É por iso que quen goce da amizade de Chávez debe 
valorala dun modo especial. Vén con garantía e sen límite 
de caducidade.  
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EPA FIDEL 
06.09.12 

“Epa, Fidel, how  are  you? Un abrazo do noso pobo 
desde a Venezuela  Bolivariana. Que viva Fidel! Un 
abrazo tamén ao pobo de Cuba. A Cuba  heroica.” 

Con estas palabras ou outras parecidas, de cando en vez 
Hugo Chávez no medio dun acto televisado, envíalle 
saúdos cariñosos a Fidel Castro. Entón coméntanos sobre 
a última carta que Fidel envioulle ou sobre unha recente 
conversación telefónica. Nótase sempre que o fai con 
intenso agarimo e recoñecemento a unha sorte de pai 
político, como o é Fidel para Chávez e para moitos de 
nós. 
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Cando iso ocorre, aos integrantes da dereita escuálida 
nacional ou internacional sáelles escuma da rabia pola 
boca. Non o comprenden. Non poden aceptalo. O odio 
consómeos e acéndeos nunha febre de inxurias. 

Pero a realidade é que o pobo  bolivariano goza 
profundamente con esta relación entrañable,  
vehementemente verdadeira, entre estes dous grandes 
líderes históricos de América e dos séculos. 

É unha relación persoal, sen dúbida, pero tamén o é 
simbólica, emblemática, repleta de significados. É 
individual e é colectiva ao mesmo tempo. De dous pobos, 
de dúas revolucións. E é o resultado dun encontro 
oportuno que xamais se diluirá no esquecemento. 

É evidente que Chávez e Fidel respéctanse e quérense 
moito. 

Fidel, coa súa intuición xenial, descubriu a Chávez no seu 
momento, por así dicilo, e deulle o seu respaldo cando 
aínda moitos homes e mulleres de esquerda no 
Continente, cunha comprensión moi corta dos procesos 
políticos, víano con receo pola súa orixe militar. 

E Chávez, pola súa banda, con valor soubo recuperar 
para o corazón do pobo venezolano, o gran afecto e a 
admiración por Fidel, esvaecido pola permanente 
campaña  anticubana dos medios a través de catro 
décadas. 

En verdade, son dous xigantes que se atoparon. Símbolos 
de dous pobos tamén xigantes na loita contra os 
imperios. 

 50



O CHÁVEZ QUE NÓS SOMOS 
20.09.12 

Existen dous Chávez: un que se chama Hugo Rafael 
Chávez Frías e outro que somos todos nós. Explícome. 

Chávez o díxo varias veces. "Chávez xa non son eu, 
Chávez é o pobo. Somos millóns (…) pase o que me pase 
a min, non poderán con Chávez porque Chávez é un pobo 
invicto e invencible". “Hoxe Chávez somos todos”. 

Hai un Chávez persoa, fillo de mestres, nacido en  
Sabaneta de  Barinas, que se formou como militar, que se 
fixo revolucionario e que é un xefe extraordinario, un 
líder entregado ao seu pobo. Un Chávez moi sensible ante 
a desgraza allea e enormemente consecuente e 
irredutible. 
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E hai esoutro Chávez, que é o mesmo e á vez é outro, que 
é a encarnación dun soño, dunha vontade de redención, 
que é un proxecto colectivo e no que todos os que 
formamos a maioría do pobo, sentímonos involucrados. É 
ese Chávez que é a espada común, a canción integral 
elevada por moitos, o corazón das vangardas 
esclarecidas, a humana confianza dos máis débiles e 
excluídos, o anhelo de redención que millóns de nós 
cargamos na alma. 

Este Chávez que somos todos, é inmortal. É  invulnerable. 
Xa non pode perder, nin perderse nunca. Porque é o pobo 
mesmo soñando. Porque é o pobo mesmo gobernándose. 
Porque é o pobo mesmo enfrontando calquera forma de 
opresión interna ou externa.  

Así construiremos o futuro chamándonos Chávez.  Porque 
el é a expresión de nós.  É a conxunción de vontades nun 
só gran esforzo liberador. 

Que dirá a historia máis adiante cando nos xulgue e 
xulgue os tempos que estamos a vivir?  As xeracións que 
veñan saberán que pensamos neles con amor, con 
humanidade. Eu estou seguro de que comprenderán os 
nosos erros e saberán velos con espírito xeneroso. E máis 
seguro estou de que recoñecerán o noso esforzo. 

Nese sentido, eles entón serán tamén Chávez.  Porque 
dalgunha maneira a revolución non termina nunca. É 
unha gran forza que permanentemente actúa en función 
de facernos máis libres e felices.  Chávez está hoxe e 
estará mañá. Porque hai homes e nomes que conectan as 
épocas entre si. Chávez é un deles. 
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DÚAS VISIÓNS EN PUGNA  
06.10.12 
 

Pechada xa a campaña electoral e a escasas horas das 
votacións, entramos nun tempo de espera ao que nalgúns 
países se coñece como xornada de reflexión. 

Pero que imos reflexionar nós? A sorte, a grandes trazos 
xa está botada. 

Aquí confróntanse non só dous modelos de país, senón 
dous modelos de sociedade e, mesmo, dúas visións do 
mundo, do humano. 

Nestes días, marchaba pola rúa unha parella de señoras 
ataviadas coa súa roupaxe escuálida para ir á 
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concentración de peche de campaña da oposición. Á vista 
dunha das edificacións que construíu a Gran Misión 
Vivenda Venezuela *, unha delas díxolle á outra: “Mira 
que edificio tan bonito. Mágoa que Chávez o encheu de 
merda”. 

Referíase ás familias máis pobres que, por vivir en zonas 
de risco, perderon a súa vivenda no  deslave de 2010 e ás 
que o goberno revolucionario construíulles a súa vivenda 
digna nas zonas céntricas da cidade, antes reservadas 
unicamente para o negocio inmobiliario. 

Esta narración é absolutamente  veraz. Cónstame. 

Para esas señoras, estas familias humildes non merecían 
tan  decoroso lugar. 

Para esas señoras e, por extensión, para esa parte da 
sociedade que cultiva o pensamento de dereita e vota en 
consecuencia, as xentes do pobo son a merda, os 
"monos", as  hordas, os “pata no chan”, os marxinais. 

Ben, como digo, dúas visións do mundo. 

Dúas visións moi antagónicas. Confrontaranse nas urnas. 
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*
Gran Misión Vivenda Venezuela, é o nome da misión 
lanzada polo Presidente Chávez en abril de 2011 co 
obxectivo de resolver o grave problema da vivenda en 
Venezuela. Unha das súas primeiras decisións foi, 
efectivamente, a construción en terreos baleiros do 
centro de Caracas, e doutras cidades, de edificios 
residenciais para as familias dos barrios máis pobres 
que perderon a súa por mor das choivas de decembro 
de 2010 e que sumaban 32.000 na área Metropolitana 



DESPOIS DA BATALLA  
08.10.12 
 

O pobo venezolano volveu a gañar unha batalla 
histórica. Batalla de ideas. Batalla de votos. A puro 
espírito. Coa conciencia como bandeira. E co amor, 
amor humano, amor despregado en multitude. 

Sabiamos que ía ser así. Pero non quere dicir que 
fose fácil. 

Esta vitoria fala moi ben do noso pobo. 

Ratifícao no seu gran sentido da dignidade. No seu 
prodixioso esforzo de transformación que o vai 
facendo invencible. Para seguir derrotando a 
conspiración como onte fíxoo, despois de ser 
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sometido á maior guerra  psicolóxica que poida 
concibirse. Guerra tan perversa, implacable e intensa 
por parte das poderosas forzas mediáticas e 
financeiras da dereita, como non se coñece outra. 

Con todo, respondendo o reto da presente hora, 
Venezuela reelixiu ao seu líder, Hugo Chávez, como 
Presidente. 
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QUE VIVA CHÁVEZ, CARAJO 
10.12.12 
 

Que viva Chávez, carajo! 

Esta contundente frase coa que terminou Elías Jaua a súa 
intervención do domingo e que lle saíu do profundo da 
alma, talvez expresa mellor que ningunha outra o que 
hoxe sentimos. 

Hai unha tristeza espesa alí sen dúbida. Unha dor de 
vida. Falamos do amigo enfermo e das súas dificultades. 
Falamos do ser humano a quen tanto amamos. 
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Pero hai tamén un espírito de loita que nos coloca para 
sempre nunha posición invencible. Chávez é un pobo. E 
este pobo non vai retroceder a etapas superadas. Non lle 
devolverá o mando á oligarquía. 

Equivócanse os inimigos que fan os seus cálculos 
descoñecendo a forza do amor. 

Bolívar exprésallo así a Perú de la Croix: “O gran poder 
está na forza do amor. O dixo Sucre.” 

 58



UN ATEO REZA POR CHÁVEZ 
11.12.12 

Como non sei rezar a Deus, nin a potencia sobrenatural 
algunha que poida influír nos acontecementos, fago dos 
meus desexos profundos unha oración.   E entrégolla  
humildemente a quen me rodea. 

Porque cos seus sentimentos é que constrúo tamén esta 
pregaria particular. Coas súas razóns amorosas e 
argumentos da alma. 

Exploro os nosos corazóns, extraendo deles angustias e 
esperanzas, supremos desconcertos, confianzas, para 
amarralas entón co fío da vida nunha sorte de ramallete 
florido de palabras. 
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Son flores especiais. Como rezos. Tómenas como palabras 
sacras. 

O son porque proveñen de conciencias que se creceron na 
loita común por constituírnos en humanidade. 

O son porque están feitas como ofrendas ao destino a 
favor dun ser humano excepcional. 

Velaquí que o home que nos guía está enfermo. Aquel en 
quen nos recoñecemos como pobo en revolución. A quen 
amamos. A quen seguimos. Porque el desatou as cordas 
opresoras, prendeu a luz, tomou con arroxo a testemuña 
de loitadores que nos precederon e soubo unificarnos 
para a batalla das ideas. 

Porque se fixo Xefe nun concerto de vontades de homes e 
mulleres libres. Cada un coa súa dignidade na fronte 
como un sinal bendito e poderoso. 

Falo de Hugo Chávez e rezo por el desta maneira. 

Non pretendo con iso alterar os acontecementos. 
Pretendo asumilos para darnos forza. E para darlle forza 
a el. 

Non é a intención destas palabras diminuír a tristeza. 
Pero si reforzar con elas a vontade de vencer as 
dificultades, del e de todos nós, combatendo ata o límite 
do posible, confrontando o odio de quen nos adversan e 
contribuíndo a propagar o amor como unha labarada. 
Amor dun pobo conscientemente leal. 

Rezo así pola saúde do noso Comandante. Coa 
seguridade de que ata o último minuto do tempo que nos 
sexa dado, acompañaranos na aventura de vivir. 
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CAPITÁN  
18.11.12 

Que son?   Sempre me considerei 
poeta. 

Os meus amigos poetas   acéptanme 
nas súas filas con afecto pero din 
que, en realidade, son arquitecto. 

Os arquitectos, en boa parte 
escuálidos (ou sexa de dereita) en 

Venezuela, din que son un funcionario. 

Pero como me ven os funcionarios?   Afirman que o que 
son é político. 

Con todo o s po l í t i co s , que r ido s camaradas 
revolucionarios, xenerosamente venme como un poeta. 
De modo que se completa unha especie de xiro de 360 
graos e volvo ao momento de orixe. 

Agora alguén con mando supremo, nunha mensaxe 
privada, cariñosamente acábame de nomear capitán. 

Chamoume Capitán Farruco. 

Gústame.  É un orgullo para min ser capitán da súa tropa 
na gran batalla polos pobres da Terra. 

Quedo con ese cualificativo. 

Capitán. Talvez iso é o que son. 
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POR UN AMIGO ENFERMO  
31.12.12 

Ás veces un home necesitaría un pouco de calma ou de 
soidade que, ben pensado, talvez veñen ser sinónimos. 
Entón un quixese illarse por un tempo dos espesos ruídos 
do mundo para poder manexar pensamentos e estados de 
ánimo sen tanta confusión ao redor. 

Ás veces un home necesitaría un pouco de silencio para 
reencontrarse cun mesmo, sen ningunha persoa ou cousa 
que puidese alterar a observación da propia paisaxe 
interna, coas súas ilusións e   as súas fatigas, pero sen 
adornos. 

 62



Así síntome agora. Así me vexo, eu que me coñezo. Con 
esas ganas insistentes de ir e perderme nestas horas por 
alí, en calquera lugar onde o universo non chegue. 
Pero, ai, camaradas, isto é imposible, xa o sabemos. 
Estamos mergullados ata o profundo nesta humanidade 
da que formamos parte. E non hai nada que facer senón 
prestarlle atención. 

Quixese calar por un intre, é a miña verdade nesta hora, 
pero o compromiso, por exemplo, das miñas columnas na 
prensa ou do meu blogue, non mo permite. Agora, cando 
isto escribo para comunicarme con descoñecidos lectores, 
dalgunha maneira estou a conspirar contra min mesmo. 

Este compromiso non me permite mergullarme na 
soidade interior. Como non mo permiten a familia, nin os 
amigos, nin o traballo, nin as noticias, nin o nadal, nin o 
fin de ano, nin o comezo doutro, nin o sentido do deber, 
nin a moral colectiva, nin a esperanzada angustia das 
multitudes, nin o persoal impulso (por outra banda 
contraditorio) de berrar forte, de protestar contra os 
deuses ou contra o destino, ou como chamemos ás forzas 
cegas que nos manexan ao azar. 

Quero dicir que hai moito amor nisto. Moitos afectos. E 
que xa non se trata sequera de política, nin do ben ou do 
mal, nin da loita transcendente pola construción da 
utopía, por máis  que todo isto xogue, quen o dubida, un 
papel no ánimo. Pois a cuestión vai un pouco máis aló, 
cando se debuxa no branco e negro do propio 
sentimento. Ou máis acó. E en certo xeito é máis simple. 

O que quero dicir é que agora mesmo, en tempo de 
festividades, o máis querido amigo, chamado Hugo 
Chávez, está enfermo. E todo iso pesa moi fortemente na 
alma. 
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E QUE VIVA CHÁVEZ POR SEMPRE!    
02.01.13 

Que 2013 traia felicidade aos pobres da Terra. 

Que se perfile un pouco máis ese mundo mellor, que ben 
dicimos que é posible. 

Que os pobos avancen, aínda que só sexa un paso. 

Que os imperios retrocedan, por conseguinte, e empecen 
a  se derrubar. 

Que América Latina e o Caribe continúen uníndose sobre 
a base das súas independencias. 

Que Cuba siga sendo un faro luminoso e a Venezuela  
Bolivariana fáganos sentir cada día máis orgullosos do 
que facemos. 

E que viva Chávez, por sempre! 
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DIALÉCTICA DE DOUS ESTADOS DE ÁNIMO 
31.01.13 

Díxose bastante que a dualidade política na actual 
sociedade venezolana exprésase con moita forza en dous 
grandes sentimentos antagónicos: amor e odio.  

O amor nas grandes maiorías que apoian ao proceso 
revolucionario conducido por Chávez. Un amor natural, 
intenso,  desinhibido, sorprendente e ata certo punto 
inédito como expresión política, pois seguramente moi 
poucas veces foi visto antes en calquera tempo ou lugar. 

Un amor desenfreado de multitudes, como diría o propio 
Presidente. 

No outro extremo, o odio. Pero non un odio calquera, 
senón un odio obsesivo, vulgar,  mol cegado e por tanto 
perigoso. Alentado polos medios e con altos compoñentes 
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fascistas. Un odio que fixo a súa gorida nas relativamente 
importantes minorías que  se oponen a Chávez. 

Amor e odio. Isto é evidente. Aí están confrontados, 
marcando o panorama dos grandes sentimentos 
colectivos ligados á realidade política que vivimos. Case 
como un retrato das contradicións que nos moven no 
afectivo. 

Agora ben. Eu quero destacar hoxe outra gran 
contradición presente, xa non nos sentimentos senón 
máis ben nos estados de ánimo. 

Refírome á que se percibe entre a alegría e a amargura. A 
alegría contaxiosa, expansiva, no lado  chavista. A 
amargura profunda e  sórdida no lado escuálido. 

Non é algo que me imaxino. É algo que está no ambiente. 
Que se nota con só saír á rúa, participar nunha reunión 
social, sentar na cafetería, ou simplemente ante o 
televisor. 

Alegría por unha banda. Unha alegría de ser e de vivir, 
aínda no medio das dificultades para vencer. Como o 
prodixioso aroma dunha gran satisfacción existencial pola 
época na que nos toca construír un proxecto de patria 
soberana. 

Amargura no outro bando.   E refírome tamén, non ao 
estado de ánimo superficial senón a unha amargura  
insondable, igualmente existencial, terrible. Como sen 
remedio. Pois o único posible sería vir para este lado 
fermoso, o da alegría, o da revolución. 

Así están as cousas. Pero hai que dicilo: nesta 
confrontación de facto, así como o amor derrota ao odio, 
a alegría gáñalle á amargura por malleira. 
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21 ANOS DO 4 DE FEBREIRO.   
04.02.13 

Pasaron 21 anos xa desde do 4 de febreiro de 1992. 
Aquel día escoitouse en todo o territorio nacional a voz 
da dignidade. 

Iso significou un punto de inflexión no longo proceso 
revolucionario que viña de moito tempo atrás. A partir 
dese momento, todo cambiou. 

O xesto dos mozos insurxentes, así como a palabra e a 
imaxe de Chávez, metéronse moi fondo no corazón do 
noso pobo. 

Eran unha luz de improviso. Un símbolo invencible. Unha 
porta que se abría para sempre. 

Perdida a batalla dese día, o 4 de febreiro con todo 
chegou para quedar e, ao cabo, converterse en vitoria. 
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UNHA BATALLA DE SEIS ANOS DECISIVOS    
07.02.13 

No próximos seis anos a Revolución ha de consolidar 
contundentemente a hexemonía do pobo. Esa é a súa 
tarefa principal. 

Son seis anos durante os cales, non só debemos garantir a 
derrota total da oligarquía como opción de goberno, 
senón que hai que avanzar e levala cara á súa propia 
disolución. 

É dicir, disolución ou apagamento da oligarquía 
venezolana como clase, como mafia todopoderosa, como 
club de elite, como cultura de dominio das grandes 
fortunas,   afeitas mover á súa antollo, con base ao 
diñeiro, todos os fíos da sociedade. 
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Non. Xa basta con iso. Un novo tipo de sociedade é 
posible. 

E así vai demostralo con feitos concretos un pobo en 
insurxencia permanente. Imos demostrar que a sociedade 
de iguais non é unha quimera. Que é posible construír 
unha patria onde a felicidade colectiva, en termos 
materiais e espirituais,  pode servir de base ás ilusións, 
proxectos e apetencias de cada un dos cidadáns, sen que 
iso signifique explotar a ninguén, discriminar a ninguén, 
excluír a ninguén da existencia humana con dignidade. 

O reto é grande, sabémolo. Pero estamos niso. Con paso 
curto e mirada longa como dixo un día Fidel. 

Non podemos enredarnos agora ou poñernos 
medorentos. Hai que dar pasos decisivos. Romper cadeas, 
como di o himno. Desatar todas as forzas creadoras e 
axuntar as vontades. Pois é necesario intensificar a 
batalla para demoler o antigo mundo que aínda 
sobrevive, os seus nefastos poderes, as súas ideas que 
sustentan o sometemento do pobo, as súas malditas 
rutinas de opresión. 

É agora ou nunca. Pois esta é a hora sacra e esperada dos 
pobos, en Venezuela e América Latina. Non podemos 
desperdiciar este escenario temporal que a historia nos 
ofrece. 

Imos sen medo, a derrotar para sempre a oligarquía. Non 
só no político. Tamén no económico. Cincocentos anos 
non bastan? Aproveitemos ademais que nesta hora temos 
a guía dun home excepcional chamado Chávez que nos 
entregou, non só a súa vida, senón ademais o seu nome. 
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CONTAN QUE SEGUE ARDENDO!  
05.03.13 

Transcribo dous intercambios de mensaxes SMS con 
Chávez que nos din máis que un libro enteiro acerca de 
como era este home, este ser humano excepcional. O 
primeiro das mensaxes relaciónase co relato Aquel capitán 
sen nome que escribiu Luís Alberto Crespo. Días antes 
preguntábame nun Consello de Ministros, “Xa o liches, 
Farruco? Debes facelo. Recoméndocho”. 

O segundo, tivo lugar menos dunha hora despois da súa 
alocución do 8 de decembro por televisión. Todos nós 
estabamos abatidos. E o paradoxo é que era nel, que é 
quen estaba enfermo, en quen atopaba a forza necesaria 
nesta batalla que nunca termina. E todo por amor. Amor 
á humanidade. Amor aos pobres do mundo. Prodixiosa 
imaxinación. Creatividade. Enerxía despregada. Estudo. 
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Pura intelixencia. Lealdade. Compromiso profundo. 
Entrega total. 
Aínda segue dándonos a forza. 

En verdade, en verdade, non podemos fallarlle. Nin 
fallarlle ao noso pobo tan querido ao que nos debemos. 

14 de novembro 2012. 

FS. Saúdos, Presidente, desde  Cojedes, vía  Barinas! Lin 
Aquel Capitán sen Nome. Fermoso e moi sentido retrato 
que fai xustiza tanto ao poeta como ao Capitán. 

CH. Ten coidado con ese Capitán. Contan que o viron 
cunha Tropa de Cabalería  galopando mil sabanas. Din que 
lle gustan as noites de lúa… / E contan que segue ardendo. 
E que os que andan con el tamén van ardendo. Ten coidado 
Farruco con ese capitán. Agora ten nome pero non me 
acordo! 

FS. E din que hai un estraño personaxe chamado Farruco 
que forma parte da súa tropa! 

CH. Carajo! O Capitán sábeo e anda con Farruco levando 
xustiza e alegría aos pobres desta terra! 

FS. E alá imos crecidos no  ardimento. 

CH. Beizóns Capitán Farruco. 

Chávez contouno ao seu xeito durante unha reunión de 
traballo con membros do gabinete executivo. A seguinte é 
unha transcripción oficial das suas palabras:  
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…Non é Chávez, é un pobo que veu espertando. E eu 
convídoo a que siga espertando, que sigamos espertando, 
como dicía  Alí Primeira. [canta] Ti vasche de pobo en pobo 
a espertar á xente/ 

A espertar á xente! Onte andaba Farruco polos chairos, 
escribiume unha mensaxe. E respondinlle unha mensaxe. 
Máis ou menos con ese sentimento, porque andaba 
barineando Farruco, andaba  barineando. Creo que está a 
entregar vivendas [risa] non? Por alá polos chairos, 
Farruco. Entón Farruco dime que leu O capitán sen nome, é 
un relato que escribe este bo amigo e bo intelectual, e 
escritor que é Luís Alberto Crespo. O capitán sen nome. 
Entón díxome Farruco: “Lin O capitán sen nome”. E eu 
escribinlle polo  telefoniño: “Ten coidado con ese 
capitán” [risa]. “Ten coidado, “Farruco”, con ese capitán!, 
porque o viron pasar por alá aínda”. E ademais anda 
ardendo. E o que se lle achega arde [risa]. Farruco é 
filósofo, e entón respondeume moi bonito: “Aquí vai un dos 
soldados dese capitán….” 

8 de decembro 2012. 

FS. Xefe querido. Vostede foi sempre a nosa forza. Ségueo 
sendo. Entre todos constituímos un só ser  inderrotable. 
Non nos dobregaremos…/ En verdade non sei que 
dicirlle. O amor sempre prevalece sobre o mal. E a 
vostede amámolo millóns de homes e mulleres. Conte 
con ese amor! 

CH. Conto con ese amor o meu querido Farruco! 
Quéroche Camarada! 
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QUE APRENDÍN DE CHÁVEZ NESTES ANOS?   
07.03.13 

Cando comecei a traballar no seu equipo próximo pensei 
que podería aprender da arte de goberno, de política 
pura e aplicada, de economía, de petróleo, da 
organización popular nas distintas escalas, do mundo 
como campo de soños e   confrontacións, do manexo da 
estratexia e a táctica, da importancia da historia contada 
e da non contada, do modo de loitar contra os poderosos 
para subverter a súa forza, das técnicas para descifrar ao 
adversario, de relacións internacionais, de comunicación, 
de filosofía, de deporte, da valoración da cultura dos 
pobos, do interesante universo do militar, do amor á 
patria, do sentido da revolución, de unidade, lealdade e 
disciplina, da importancia do traballo, a constancia e a 
consecuencia, da amizade, da paixón por Bolívar e outros 
liberadores e en fin…de tantas cousas. 
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E non me equivoquei. 

En verdade de todo iso extraín leccións. 

Como a maioría dos venezolanos, aprendín moito 
seguíndoo a el, véndoo  e oíndo as súas palabras. 

Facendo agora un reconto, nestes momentos de dor, creo 
que este Xefe marabilloso ensinounos de todo o divino e 
o humano. Mostrounos o mundo na súa complexidade. 
Axudounos a entendelo. 

Pero hoxe quero destacar algo que aprendín en 
profundidade e que non me esperaba. 

Confesoo. 

Aprendín que o home pode remontar a súa propia  
pequenez para construír a súa propia vida nun plano 
(como dicilo, eu que non son crente?) de transcendencia 
polo amor, polo espírito. 

Aprendín que se pode ser dunha maneira que nunca me 
imaxinei posible. 

Pois eu non sabía que un ser humano podía ser así como 
el era. 

Tan cheo de humanidade por todas partes. 

Agora, grazas a el, sabémolo. 
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A FORZA E O AMOR INFINITO DO POBO 
HUMILDE   
08.03.13 

O día do traslado do Comandante, eu camiñaba  
entristecido entre a multitude. 

E era a multitude a que me daba forza. “Forza ministro. 
Forza Farruco. Pa’ diante, ministro.” 

“Hai que seguir, ministro. Non se vaian a esquecer. Todos 
somos Chávez.” 

“Forza, forza” dicíanme unha e outra vez. 

E isto vivímolo todos aqueles que eramos identificados 
como do equipo de goberno, o equipo de Chávez. 
Ministros, militares, gobernadores, deputados, os líderes 
máis recoñecidos. 
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Forza, forza.  Pa’ diante. E entón, entre o  gentío, as 
bágoas convertíanseme nun alento de vida. 

Como non emocionarse, aínda máis do que un estaba, 
con tanto amor despregado? 

Tanto amor por Chávez, tanto amor, do cal nos chegaba a 
nós un pouco, como un airiño que nos  vivificaba! 

Alí estaban, na marcha dese día, os millóns de seres que 
conformaban o   portentoso xentío, os traballadores, a 
xente sinxela, o pobo máis pobo deste país, en 
representación (diría eu) de todos os pobres do mundo. 

E alí seguiron estes días seguintes, días e noites, millóns e 
millóns, co seu amor desenfreado, coa súa forza infinita, 
coa súa  invencibilidade, coa súa vontade de facer 
historia e non deixarse  desalentar, facendo colas de 
quince, de vinte horas e aínda máis, para poder ver ao 
seu Comandante. 

En verdade, o que estamos a vivir estes días haberá que 
contalo e rexistralo en detalle, pero tamén  haberá que 
reflexionar sobre iso para, unha vez máis, seguir 
aprendendo do noso pobo. 

Xa non é unha consigna. É un gran sentimento. Todos 
somos Chávez! 

E é que Chávez meteuse ben fondo no corazón da xente, 
de onde xamais   haberá de saír, pois se fixo conciencia 
colectiva. 
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PASA O TEMPO E NON SE DETÉN ESTE RIO DE 
XENTE!   
09.03.13 

Pasa o tempo e non se detén este río de xente! 

Cantos días coas súas noites levamos xa con este  Orinoco 
de pobo, caudaloso, ininterrompido, masivo? 

Que impresionante, que conmovedora esta masa humana 
que chega a renderlle homenaxe vital ao seu 
Comandante! 

É realmente indescritible. 

Pero a clave para comprendela está na razón amorosa 
que a xera. 
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Hei alí o único código posible para descifrar a súa 
natureza profunda. 

E esa razón de amor non hai que vela soamente na gran 
perspectiva, na visión xeral do río humano, a pesar da 
súa inmensidade. Non está o asunto no número de 
persoas que o conforman. Por máis que sexa, non é a 
cantidade senón a súa calidade o que nos asombra ou, 
mellor devandito, o que nos conmove, sedúcenos e 
explica o que está a ocorrer. 

É o amor que hai en cada unha das persoas que por alí 
pasan, tras horas e horas, tras quilómetros e quilómetros 
de espera. Vexan a estas persoas. Detállenas. Conéctense 
con elas. Hai que observalas unha a unha. Os seus 
rostros, os seus xestos e expresións. A súa vontade. A súa 
alma na man. Mesmo, é evidente, a súa firme 
determinación de ser leais a un home e o seu proxecto. 

Son os pobres da terra polos que nós, con Chávez como 
guía, seguiremos loitando. 
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TANTO AMOR!   
10.03.123 

Cesar  Vallejo deixounos unha extraordinaria frase no 
verso que talvez resume como ningun o drama da 
existencia humana: “Tanto amor e non poder nada contra 
a morte” 

Pero o que estamos a ver, e sentir, do martes acá, co 
incesante fluír de pobo que acode día e noite a despedirse 
do seu Comandante, parecera lograr que lle podamos dar 
a volta á frase.Tan grande esta morte, e non pode nada 
contra o amor! 

Aquí o amor inmenso faise vida. Vida por sempre no 
corazón do pobo. 
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REAFIRMACIÓN DUN XURAMENTO   
12.03.13 

En xuño 2004 o Presidente Chávez tomoume xuramento 
como ministro para a Cultura.   

Transcribo as palabras que dixen entón. 

Fágoo para reafirmalas, como volvendo hoxe a repetir o 
xuramento sabendo que o compromiso é para sempre, 
pois teño a necesidade de facelo. 

Tal como di o pobo: CHÁVEZ VIVE, A LOITA SEGUE 

Cidadán 
Presidente da República  Bolivariana de Venezuela 
Hugo Chávez Frías 
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Querido amigo: 

Hai unhas horas, saíndo do acto de xuramentación do 
Comando  Maisanta no Teatro Municipal, ao chegar á miña 
casa senteime a escribir estas palabras. Debido a que debían 
ser curtas e precisas, non quería dar lugar á improvisación 
nun momento tan importante para mín. Pensaba nun 
principio reflexionar un pouco sobre o papel da cultura 
neste proceso e sobre todo efectuar un pequeno balance 
sobre a xestión cultural que vimos desenvolvendo, para 
destacar, máis que os logros, as metas non alcanzadas, os 
fallos que tivemos, e as nosas torpezas ante as dificultades e 
obstáculos.  

Despois pensei doutra maneira e díxenme que para falar da 
cultura e  diseccionar con coidado a tarefa haberá moitas 
outras ocasións e que máis ben, a de hoxe, é unha 
oportunidade preciosa para sacar algunhas cosas da alma e 
expoñelas ante vostedes. O por melhor dicilo, ante a súa 
persoa, Señor Presidente, pois isto vai directamente con 
vostede.  

Quero expresarlle o orgullo que sinto neste momento e o 
profundo agradecemento.   E non me refiro ao feito 
circunstancial de ocupar un alto cargo, pois ese sería un 
sentimento, certamente comprensible, pero un pouco banal 
e pasaxeiro. Refírome a algo máis fondo. Refírome ao 
inmenso orgullo de ser venezolano nesta época de 
recuperación colectiva da dignidade. Ao pracer de ser parte 
deste pobo e de vivir un proceso tan humano e fermoso. Á 
felicidade de sentirme parte dos ríos crecidos, das mareas 
vermellas, das multitudes  efervescentes que reclaman e ao 
mesmo tempo constrúen un posto na historia. Nada pode 
igualarse a isto.  

 81



Creo que Venezuela nesta hora é o centro do mundo. Estou 
convencido diso. E creo firmemente que a partir do proceso  
bolivariano, a balanza vai inclinarse a favor dos pobos en 
América Latina. Tócanos vivir e compartir o entusiasmo 
desta revolución irreversible que, como revolución 
verdadeira que é, vai modificar e xa o está facendo, as 
relacións humanas no noso país, na nosa sociedade. E estar 
aquí, e ser parte disto, e contribuír co que un poida, e 
acompañar ao pobo nos seus malos momentos, que sempre 
hai algún, pero sobre todo nas súas alegrías, que son todo 
un universo, é algo que xustifica toda unha vida. Dálle 
valor ao pasado. Enche o presente. Achega o porvir, e 
convérteo en algo que podemos tocar. Aproxima os soños e 
materialízaos ante os nosos ollos. Vivilo éncheme dun 
orgullo tan grande que non acerto a expresalo.  

Aquí non serve a poesía, Presidente, non me serve. 
Quédaseme en nada. Releo estas notas e vexo que non logro 
explicar este xúbilo de vivir que a maioría de nós estamos a 
sentir. É demasiado grande. E isto ten tamén que ver co 
agradecemento. O cal vai igualmente con Vostede, 
Presidente. Quero darlle as grazas agora por facer posible 
para tantos venezolanos a concreción do soño milenario. 
Vostede, xunto con moitos revolucionarios, algún dos cales 
se foron quedando lamentablemente no camiño, pero cuxas 
actuacións foron no seu momento tan importantes, fixeron 
posible que hoxe esteamos aquí, vitoriosos nesta loita pola 
dignidade e a xustiza.   A verdade é que sen a súa presenza 
como líder nos últimos anos, todo fose, non digo imposible, 
pero si infinitamente máis difícil.  

Con todo creo que ese liderado seu non é casual, presidente. 
Non é só un azar da historia. Creo que o seu liderado é 
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unha construción do pobo. Creo que nel exprésanse os 
mellores e máis auténticos valores dos venezolanos. Creo 
que esa relación dialéctica entre a xefatura que vostede 
exerce e a actitude do pobo e a súa resposta, é algo 
extraordinario para observalo e acompañalo. É 
impresionante ver como cada parte crécese e aprende da 
outra nesa relación, e como, a través dela, establécese unha 
especie de confianza mutua que eu creo, realmente, que non 
haberá forma de que poida ser destruída nunca. 

Grazas, pois, presidente. Permítaseme, para terminar, facer 
tres curtas anotacións adicionais. A primeira é un recordo á 
miña nai e ao meu pai. Eles chegaron a esta terra buscando 
un soño. Ese soño estamos a vivilo. Gozasen moitísimo 
nesta hora. Os podo imaxinar aquí. A segunda anotación é 
un recoñecemento a  Aristóbulo como Ministro, como o meu 
ministro da Cultura que sempre o seguirá sendo, así como 
seguirá sendo o meu alcalde. Calidade humana, calidade de 
xefe, calidade de amigo. O que estamos a facer na cultura, 
ten moito que ver con  Aristóbulo, coa súa orientación e o 
seu apoio. Grazas tamén, irmán.  

E por último unha referencia  a este xuramento e ao 
compromiso que conleva. Vostede sabe, señor presidente, 
que o tomo en serio. Tal como a vostede, tal como aos 
ministros aquí presentes, tal como á miña familia e amigos 
que me acompañan, tal como ao conxunto do pobo, vaime 
nisto a vida. Todos o sabemos. Vainos nisto a vida. Conten 
comigo sen condicións.   
Un saúdo  bolivariano. Moitas grazas.  

Farruco   
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AGORA É QUE QUEDAN CHÁVEZ.   
25.03.13 

Agora que no noso ánimo tratan de convivir como poden 
a dor e o compromiso. 

Agora que as palabras tórnanse difíciles, ou se evaden a 
outra dimensión, recorro á imaxe. 

Ela é quen fala da mellor maneira. 
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FOTO CON DOUS LIBERTADORES 
09.04.13 

Piso 3 do Palacio Blanco. No vestíbulo da Oficina 
Presidencial de Plans e Proxectos, acompáñannos as 
imaxes en gran formato dos nosos dous liberadores. 

Hai uns meses puxemos a de Simón Bolívar.   Nestes días 
quixemos colocar tamén a de Hugo Chávez, o noso 
comandante eterno. 

Pero as súas imaxes ningún valor terían, se a estes 
xigantes da historia non os tivésemos tamén na 
conciencia e no corazón. Pois a loita segue. 
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MISIÓN CUMPRIDA, COMANDANTE 
15.05.13 
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Finalizando xuño de 2011, colocamos a primeira peza da 
estrutura metálica do Mausoleo para o Libertador, que foi 
un encargo do Comandante Chávez á súa Oficina 
Presidencial para Planes e Proyectos Especiais que eu 
dirixo. 

A imaxe que acompaña esta nota deixa constancia dese 
momento. 

Un ano despois, a edificación principal propiamente dita 
estaba finalizada. Logo viñeron as prazas exteriores e os 
outros elementos anexos, o edificio de servizos, o edificio 
cultural, así como os axustes e os detalles desta obra, 
sinxela e complexa á vez. 

Onte, cumpríndose os 200 anos exactos do inicio da 
Campaña Admirable, o Presidente Nicolás Maduro, 
invocando a Simón Bolívar e ao noso Comandante 
eterno, a quen todos levamos na alma, deixou 
inaugurado o  Mausoleo. 

Misión cumprida, Xefe. 
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BUSCANDO A CHÁVEZ NOS LLANOS 
20.05.13 

Estando en  Barinas, todo falaba de Chávez. A súa 
presenza era inmensa no ánimo da xente, nas 
conversacións e os discursos, nos muros da cidade, nas 
obras de goberno. 

Entón interneime na sabana. Quería buscalo na 
natureza.  E cheguei ao Fundo Florentino.  

Alí conseguino tamén, por suposto.   E abraceino. No 
atardecer, dialoguei con el desde o corazón. Ah, Chávez, 
Chávez, o meu querido Comandante, Capitán sen Nome! 

Unha persoa amiga que nos acompañou, escribiume 
despois no twitter: “Esa paisaxe, ese ceo, ese Sol 
regaloucho o Comandante Hugo Chávez. Os seus ollos 
estaban alí” 
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XANTANDO CON CARMEN  BOHORQUEZ    
29.05.13 

Aínda que todos somos creadores e pensadores, hai unha 
especificidade reconocible naqueles traballadores que fan 
do pensamento escrito a súa ferramenta esencial de vida. 
A cal é especialmente valiosa cando se trata do 
pensamento crítico.  

Cando eses intelectuais, así chamados, no pleno exercicio 
da súa liberdade de conciencia, poñen o seu esforzo 
creador ao servizo da emancipación do ser humano e do 
dereito á soberanía dos pobos, é inevitable que os seus 
camiños persoais atópense co dunha revolución como a 
bolivariana 
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Tocándome o privilexio de fundar e dirixir para o 
Presidente Chávez o primeiro ministerio de cultura da 
historia venezolana, tivemos que deseñar e poñer en 
marcha políticas moi coidadosas para o traballo con eses 
intelectuais comprometidos de Venezuela e o Mundo.  

A parte do seu goce persoal na relación con eles, Chávez 
dáballe unha importancia tremenda a ese traballo. 
Considerábao fundamental para o desenvolvemento dun 
proxecto de transformación tan profundo como o noso. E 
niso lembrábame a Alfredo Maneiro e o seu proxecto da 
Auga Mansa.  

Hoxe, cando Carmen Bohórquez viño a xantar comigo, 
falamos destas cousas e doutras, así como das nosas 
nostalxias persoais coa memoria viva do Comandante. 
Pois desde a súa creación en 2004, Carmen dirixe a 
secretaria da Rede de Intelectuais e Artistas en Defensa 
da Humanidade. Unha extraordinaria creación de equipo, 
inspirada por Fidel e por Chávez, na que tamén Evo tivo 
participación.  
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* 
Nota: comparto con Carmen  Bohórquez o premio 
internacional de filosofía  Karl  Otto  Apel, na súa 
cuarta edición, correspondente a 2010, que vén 
sendo en realidade, e así o considero, un 
recoñecemento á Revolución Bolivariana polo 
traballo nese campo. 



UN PEQUENO EPISODIO NARRADO A RAMONET 
E A FOTO QUE O ILUSTRA   
29.07.13 

Teño nas miñas mans o libro de conversacións do 
Comandante Chávez con Ignacio Ramonet. É produto de 
distintas xornadas de traballo ao longo de case cinco 
anos, condensadas nestas 726 páxinas dunha fermosa e 
coidada edición de  Vadell Irmáns. Extraordinario libro. 
Imprescindible. Un  día comentareino. 

Pero a miña nota de hoxe refírese a un aspecto moi 
puntual. Trátase do seguinte: en febreiro de 2012, 
estando na Habana, coincidín con Ignacio á hora do 
almorzo no hotel. Sentámonos xuntos e conversamos un 
intre.   Falando de Chávez, narreille un episodio do que 
fun testemuña e que el recolle na introdución do libro. 
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Hai pouco descubrín que había, polo menos, unha 
fotografía, dese momento. 

Coloco, pois, o texto tomado do libro de Ignacio 
Ramonet, e a foto que ilustra o narrado: 

“Farruco  Sesto, poeta e arquitecto, varias veces ministro 
venezolano da Cultura, contoume o seguinte: Unha tarde en 
Caracas, despois dun acto, regresabamos nun vehículo 
rústico a  Miraflores. O propio Chávez conducía, amodo, 
atento aos detalles. Iamos con el tres ou catro persoas no 
mesmo carro. Nunha da rúas do Silencio (un barrio do 
centro de Caracas) viu a un indixente en farrapos,  semi 
espido, durmindo encima dun cartón, e, sen deterse, 
preguntou en voz alta: E ese home? Alguén lle contestou: ‘É 
un tolo’. Chávez respondeu  secamente: ‘Como o sabes?’ E 
de inmediato freou o carro. Baixouse, ordenando aos seus 
escoltas que lle deixasen só e aproximouse ao  home. 
Anicouse, e empezou a falarlle, mesmo a abrazarlle... 
Levantouno e entrou nun diálogo longo que durou como un 
cuarto de hora. Non sabiamos de que falaban. Era a súa 
natureza, a súa humanidade, axudar aos necesitados... E 
resultou que baixo o gran cartón que servía de cama, había 
outro indixente, tamén novo... Tamén drogadicto, vítima do 
crack... Abrazouno igualmente e seguiron falando. Polas 
instrucións que deu despois aos seus asistentes, soubemos 
que os convencía que aceptasen a súa axuda. E así o 
fixeron. Ao día seguinte sometíanse a unha cura voluntaria 
de desintoxicación. 'Creo que os salvamos', comentou con 
sinxeleza Chávez.” 
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FARRUCO :   CUMPRIR !  

Unha instrucción de Chávez que levo no corazón  
30.07.13 

26 de setembro de 2008. Conversamos en Lisboa sobre o 
tema da vivenda. Chávez expón algunhas ideas. Como 
sempre, con argumentos. Como bo mestre, e ao mesmo 
tempo estratego, acompaña as súas formulacións cunha 
serie de esbozos ilustrativos das ideas. A falta dunha folla 
branca á man, usa o cartafol onde eu lévolle uns 
documentos para a súa aprobación. 

Observo agora os esbozos. Uns superpóñense sobre 
outros. Hai eixos, territorios, talvez Cidade  Caribia. 
Distínguense uns edificios de vivenda sobre terrazas. E o 
tema do punto e círculo, con seguridade. 
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Pídolle que me asine os debuxos. 

Así o fai, ponlle tamén data, e encima anota unha 
instrución de vida: Farruco: cumprir! 

Claro que si, Comandante: teña a seguridade. Nin os 
ataques do inimigo, nin as incomprensións dalgúns 
amigos, impedirán que construamos as vivendas que o 
noso pobo require. 

É o menos que podemos facer: cumprir as súas ordes de 
acordo ao seu legado! 
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ELOXIO DOS PEQUENOS LIDERADOS 
15.08.13 

Hai uns días, creo que durante un Consello de Ministros, 
o Presidente Nicolás Maduro falou sobre o importante 
que é para a Revolución cultivar os pequenos liderados. 
Non podería eu estar máis de acordo. Penso que é unha 
reflexión moi acertada. Pois me parece que iso é 
indispensable para tecer a alma colectiva e darlle forza, 
estrutura e unicidade. 

Necesítase unha multitude de pequenos liderados 
florecendo por todas partes. 

Non pequenos en canto á súa dimensión espiritual, así o 
entendo, senón en canto á súa escala puntual, nunha 
fábrica, nunha veciñanza, nunha institución, nun 
determinado grupo. 
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É dicir, pequenos liderados que sexan substancialmente 
grandes liderados. 

Con l íderes que l even na súa conc ienc ia a 
responsabilidade completa da causa humana, que é a que 
nos guía. 

Queren un bo exemplo? O mellor sen dúbida témolo 
naquel capitán que algunha vez estivo destinado nos 
chairos  apureños, polos lados de Elorza. Chamábase 
Hugo Chávez. Moi pouca xente coñecíao entón. Era un 
simple capitán, como tantos outros miles de capitáns. 
Pero a diferenza estaba na súa visión das cousas e na súa 
disposición. Levaba á humanidade na súa conciencia e a 
patria no seu corazón. De modo que actuaba en 
consecuencia. 

Íase facendo a si mesmo como líder. O seu era o pequeno 
liderado dun oficial de grao medio do Exército. Pero que 
pequeno liderado tan grande! De que maneira prestábase 
a cargar os problemas daquelas comunidades sobre os 
seus ombreiros! Con canta intensidade entregábase! Non 
era aínda Chávez, pero xa o era. Sen dúbida. Isto pode 
comprobarse en calquera dos moitos libros onde se narra 
este período da vida do Comandante, entre eles A miña 
Primeira Vida, de Ignacio Ramonet. 

O Presidente Nicolás díxonos tamén a todos: sexamos 
como Chávez! Ben, velaí unha maneira de selo: 
c u l t i v a n d o o n o s o p e q u e n o l i d e r a d o , p e r o 
autenticamente, para o xusto, para o fermoso, non para o 
proveito persoal, senón para servir á nosa comunidade, 
ao noso pobo, ao noso país. 

Sexamos como Chávez! 
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REVOLUCIONARIOS DESTE TEMPO 
22.08.13 

Nós, revolucionarios deste tempo, fillos de Chávez e 
comprometidos seguidores de Nicolás Maduro e da 
Dirección Político Militar da Revolución  Bolivariana, 
vemos cara adiante con confianza. Mesmo cunha mirada 
que nos transcende e chega máis aló. 

Pois o tempo e a historia xogan ao noso favor.  En todas 
partes e, desde logo, tamén aquí. 
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Por unha banda a decadencia xeneralizada do 
capitalismo, que roda costa abaixo sen remedio, constitúe 
unha realidade practicamente irreversible. Por máis que 
ameace, conspire contra os pobos,  espíe e manipule sen 
rubor algún e monte os seus escenarios terroristas de 
chantaxe e conflito, nalgún punto do camiño acabaráselle 
a corda. Xa o capitalismo non dá máis de así. Salvo que 
termine actuando como un  Kamicaze nun ataque  
autodestructivo de alcance universal (que non está 
descartado) o feito é que, máis pronto que tarde, a 
humanidade asistirá  xubilosa ao seu final, o final dun 
sistema tan cruel e perverso como estúpido. 

Por outra banda e en paralelo, cada día que pasa, 
aumenta a conciencia dos pobos. Aquí e alá, en todas 
partes, xorde unha multitude de episodios, ás veces 
individuais, ás veces colectivos, que van demostrando que 
a opinión mundial, é dicir a conciencia das multitudes, 
  vai facéndose cada vez máis lúcida e   cada vez máis 
libre. 

No caso de América Latina e o Caribe, é innegable que a 
relación construtiva dos movementos sociais cos seus 
gobernos progresistas, nalgúns casos revolucionarios, veu 
debuxando un panorama que para nada se parece ao 
pasado.  Sinceramente creo que hai razóns para pensar 
que, máis aló das ameazas omnipresentes do imperio, 
este é o mellor momento da nosa Patria Grande desde a 
época da Independencia. 

E isto é máis claro aínda no caso particular de Venezuela. 
Aquí viviu Hugo Chávez. Aquí pensou, aquí actuou, aquí 
deixou a súa herdanza inesgotable. 

Máis aló das conspiracións fascistas da burguesía amarela 
e os seus aliados internacionais, aquí hai un pobo que 
máis nunca se vai a deixar arrebatar o conquistado. 
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CHÁVEZ E SAN FRANCISCO DE  ASIS  
03.10.13 

Mañá, 4 de outubro, cúmprese un ano desde o acto de 
peche de campaña de Hugo Chávez na Avenida Bolívar.  
Ese día o  cordonazo foi impresionante. Pau de auga. 
Parecese que San Francisco, o máis humano e amoroso de 
todos os santos, quixese bendicir no seu día ao 
Comandante co espléndido agasallo da irmá choiva. 

As imaxes daqueles momentos, non só se converteron 
para sempre nun fito na historia da fotografía, senón que 
son un testemuño conmovedor de coraxe e entrega, de 
amor e de tenrura, dun líder cara ao seu pobo. E 
viceversa. Pois amor con amor págase. 
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A referencia a San Francisco de  Asís neste asunto é 
importante. Viviu fai case oito séculos, pero moitas da súa 
visións son totalmente actuais. 

Francisco foi o santo que soubo manexar máis 
humanamente as dúas contradicións esenciais da 
sociedade: isto é, as que hai entre as clases sociais e as 
que hai entre o home e a natureza. 

Sendo fillo dun comerciante adiñeirado, abandonou a súa 
casa para tomar partido polos pobres, facéndose el 
mesmo tamén pobre. Desde alí foi enfrontándose, á súa 
maneira, sobre todo coa prédica e o exemplo, aos poderes 
constituídos. (Recomendo a novela de  Nikos  
Kazantzakis, O pobre de  Asís. Habería que reeditala).  

Tamén Francisco desenvolveu unha visión fraternal,  
comprensiva e respectuosa (hoxe diriamos ecolóxica) da 
natureza. Nese sentido soubo darlle unha gran achega á 
mensaxe cristiá ao incluír nel, na súa mirada amorosa, a 
todos os seres, incluso os  inanimados como o irmán Sol e 
a irmá Lúa. 

Chávez, seguramente sen decatarse moito diso, era 
franciscano no seu espírito vital. Tomou a opción dos 
humildes para darlle sentido á súa vida. E citaba 
frecuentemente o verso de José  Marti: “cos pobres da 
terra, quero eu a miña sorte botar”. Tomou tamén opción 
pola natureza nos seus constantes chamados ao ”vivir 
ben”. 

Por iso digo que a choiva daquel día foi unha sorte de 
bendición ou de recoñecemento, ao poder do amor 
utilizado como forza transformadora. 
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HOXE, 4 DE OCTUBRE. 
04.10.13 
 

Hoxe, día de San Francisco de  Asís, o santo dos pobres, a 
un ano da milagrosa choiva que nos bendixo xunto ao 
Comandante, na mañá estivemos a facer o mellor que 
podiamos facer en homenaxe a Chávez: entregar 
vivendas dignas ás familias refuxiadas.   

A foto, que contén ao mesmo tempo outra fotografía da 
tenrura, fala por si soa. 
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DIAS PARA O COMBATE  
07.10.13 

Hai un ano, co Comandante Chávez, alcanzamos 
unha gran v i tor ia popular nas e lecc ións 
presidenciais. Tres días antes pecharamos a campaña 
enchendo sete importantes avenidas de Caracas. 

Conmemoramos aqueles días. Pero non o facemos 
desde unha nostalxia  paralizante. 

Dicimos: Chávez vive. 
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VELAQUÍ O MILAGRE  
17.10.13 

“A labarada Bolívar se xunta coa labarada Chávez, e é o 
milagre!” 

Seduciume esta frase (que reproduzo de memoria, non 
sei se con exactitude) do noso Vicepresidente Jorge  
Arreaza na súa excelente intervención do día 14 na 
Igrexa de San Francisco. 

Xustamente enfronte, apenas a un centenar de metros, 
poucos días antes o Presidente Nicolás Maduro había 
tamén cativado ao país sensible, que é a maioría do pobo, 
co seu valente discurso ante a Asemblea   Nacional 
solicitando a aprobación da lei  habilitante. 

E eu digo que, dentro do gran milagre que é a revolución  
bolivariana, estes dous mozos que, xunto a outros homes 
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e mulleres, levan adiante a patria coidando o legado do 
Comandante, son tamén un milagre. 

Vendo a intensidade e lucidez do seu traballo, ás veces un 
pregúntase: de onde sacan tanta forza? E de inmediato 
nós mesmos respondémonos: Son os fillos de Bolívar e de 
Chávez! Como o son todos os homes e mulleres patriotas 
que asumiron a tarefa da emancipación definitiva nesta 
época bicentenaria. 

Que orgullo vivir hoxe e aquí! 

Observo ao equipo de goberno nos seus distintos niveis, 
aos mandos da Forza Armada, desde os xenerais en xefe 
ata os mozos oficiais, á tropa, aos líderes das 
organizacións populares, aos militantes dos distintos 
partidos da revolución, aos traballadores e estudantes, ao 
pobo todo, esa gran multitude envorcada ao cambio, e un 
non deixa de dicir con  Arreaza: velaquí o milagre. 

Por iso que eu sinto que non hai imperio, nin burguesía 
amarela, nin empresa de comunicación, nin sector 
fascista algún que poida apagar a luminosidade da patria. 
Nin conspiración e sabotaxe, nin mentireira campaña, nin 
guerra económica que poida derrotarnos e deter a 
marcha cara a adiante. 

Co Programa da Patria como bandeira e obxectivo, e con 
estes novos líderes que Chávez foi formando ao seu lado, 
non hai en verdade quen poida connosco. Pois o amor 
vence ao odio, a xenerosidade ao egoísmo e a alegría do 
pobo ao terror da dereita irresponsable. 
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PRIMER ANIVERSARIO DO GOLPE DE TEMÓN    
20.10.13 

Houbo un día, 20 de outubro de 2012, que quedou 
gravado dunha maneira especial na miña memoria. Nesa 
oportunidade o Comandante Chávez presidiu un Consello 
de Ministros, parte do cal se transmitiu en directo ao país 
por televisión. A súa intervención pública, que durou 
máis de tres horas e media, foi coñecida posteriormente 
como o Golpe de Temón.   É brillante, intensa e certeira. 
É tamén  subversiva e visionaria, como el o era. 

Estando alí, no mesmo salón do Consello, impactoume 
fortemente. 

Circulou  profusamente un  caderno cun resumo daquela 
intervención. É bo, pero é preferible ir á fonte orixinal  e 
atender ao detalle (que para Chávez era moi importante), 
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léndoa ou véndoa completa. Oxalá a poñan nalgún 
momento en Venezolana de Televisión. 

Pola miña banda, vou ver se nestes días coloco a 
transcrición completa neste blogue. 

En todo caso, hai que anotar que hoxe se cumpre un ano 
daquelas palabras memorables. 
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O AMOR EN BATALLA 
22.11.13 

 

O 20 e 21 de setembro, hai 
xustamente dous meses, 
participei en  Barinas 
n u n h a s x o r n a d a s d e 
reflexión xunto con Adán 
Chávez, Abel Prieto, Fidel 
Ba rba r i t o , Ana Mar í a  
Pellón, Carmen  Bohórquez, 
Ana María Oviedo e outros 
compañeiros. 

Ao regreso ocorréuseme a 
posibilidade de traballar 
por escrito algunhas das 
ideas que alí me tocou 
expoñer. 

De modo que enlacei os pedazos  pequenos de tempo que 
a vida me ofrece, e con eles logrei comezar e concluír un 
pequeno libro. Titúlase O AMOR EN BATALLA e ten como 
subtítulo O DESCUBRIMENTO DO AMOR A PARTIR DE 
CHÁVEZ. 

Xa está en arte e final e, se todo vai ben, nos próximos 
días estará na rúa unha edición de 3000 exemplares con 
selo do Ministerio do Poder Popular para a Cultura. 
Teremos oportunidade de comentalo máis en detalle. O 
que podo dicir por agora é que estou satisfeito. 

Aquí móstrase a portada.  
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15 ANOS DO ACCESO Á PRESIDENCIA!     
22.02.14 

2 de febreiro de 1999. Hugo Chávez Frías accedía á 
presidencia da República. E con el, facíao o pobo de 
Venezuela. Por primeira vez o pobo era goberno. Aquel 
foi un momento clave dun proceso revolucionario que 
comezou moito antes e que seguirá moito tempo aínda, 
ata que os obxectivos de transformar a sociedade para 
facela verdadeiramente humana, alcáncense e 
consolídense. Inmersos en dificultades e contradicións, 
como sempre sucede en todo proceso, todo irá ben a 
condición de que non esquezamos os grandes propósitos 
da Revolución. E a forma de non esquecernos é levar a 
Chávez no corazón e na mente. É dicir, facer que Chávez 
siga ao mando. Hoxe cúmprense quince anos daquela 
data. Celebrámolo co sentimento profundo de que 
Chávez Vive e a loita segue. 
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VINTE ANOS DESPOIS 
 26.03.14 

A 20 anos da súa saída da prisión de Yare, Chávez camiña 
co seu pobo. 

Como hoxe non puiden ir á marcha, véxoa por televisión. 
É realmente impresionante a multitude presente. Canto 
amor. Canta lealdade. Canto compromiso. 

Este pobo é e será invencible. 

Somos chavistas, socialistas, antimperialistas. Viviremos e 
venceremos. 
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CON CHÁVEZ EN SANTA INÉS FAI DEZ ANOS 
13.06.14 

 
Este pasado domingo, vendo en  VTV a reposición de o   
ALO PRESIDENTE do 13 de xuño de 2004, distinguinme 
a min mesmo de súpeto na pantalla, no medio da xente, 
no momento en que se está cantando o tema de 
Florentino e o Diaño. Aos poucos segundos volvo verme 
tomando unha foto coa  camariña que eu cargaba. 

Pregunteime: Que foto era aquela? E busquei nos meus 
arquivos ata conseguila. Por suposto, era unha fotografía 
do Comandante. 

Recordo que aquel foi un programa estupendo. O 
Comandante, como sempre, xenial. Divertido. Lúcido. 
Pedagóxico. Conmovedor. Santa Inés! 
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Tamén acórdome que caera un enorme e persistente “pau 
de auga”, polo cal os camiños se puxeron intransitables e 
houbo que camiñar afundíndose no barro máis de medio 
quilómetro para chegar alí. Pero o pobo non lle paraba a 
iso.  A multitude avanzaba con moi bo ánimo, ansiosa 
por chegar ata onde estaba o Comandante. Lembrando 
todo aquilo, como non sentirse arrebatado uns instantes 
pola máis fonda nostalxia? 
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DECLARACIÓN PERSOAL * 
27.06.14 

Desde o compromiso político que asumín fai xa máis de 
medio século, e que exercín sempre con total liberdade 
de conciencia, quero manifestar hoxe de maneira sinxela 
a miña lealdade ao pobo venezolano no seu fermoso 
proceso revolucionario, ao Partido Socialista Unido de 
Venezuela, constituído como a súa vangarda, e, por 
suposto, ao Goberno Bolivariano que preside Nicolás 
Maduro. 

Considero que as oportunas directrices do Comandante 
Chávez, dadas o 8 de decembro de 2012, ademais de 
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sabias, foron claras e precisas. Non hai lugar a 
interpretación.   Unidade, loita, batalla e vitoria. E 
confianza  chavista, plena como a lúa chea, en Nicolás 
Maduro. 

O ano e medio transcorrido desde entón, coa carga 
dramática de acontecementos sobrevindos e dificultades 
enfrontadas, foi particularmente intenso. Pero creo con 
todo que, no medio da tormenta, tanto a dirección 
revolucionaria como a maioría do pobo, souberon estar á 
altura de tan esixentes tempos. 

Iso dime que Chávez non se equivocou. E que o seu 
legado está máis vivo e firme que nunca. 

Pola miña banda, a ninguén xulgo.   A ninguén 
condeno.   Non teño o ánimo nin a autoridade para iso. 
 O pobo e a historia serán quen o faga con cada un de 
nós. 

Pero penso que é a miña responsabilidade persoal, pola 
idade que teño, e polos cargos que me tocou exercer coa 
confianza de Chávez, expresar neste momento a miña 
lealdade e apoio moral ao equipo de homes e mulleres 
que hoxe nos conduce na complexa batalla. E, dun modo 
moi especial, ao compañeiro Presidente Nicolás Maduro a 
quen hai que agradecerlle a súa entrega absoluta á tarefa 
que lle encomendou Chávez, a súa lealdade ao 
Comandante e os seus infinitos desvelos polo nobre pobo 
ao cal todos nos debemos 
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Carta aberta publicada a raíz do pronunciamento 
dalgúns exministros de Chávez distanciándose da 
revolución  bolivariana.



SOBRE A UNIDADE UNHA VEZ MÁIS  
17.07.14 

É un feito: a oposición nunca poderá unirse 
verdadeiramente, por que a súa unidade é de cúpulas, de 
grupos, de aparellos. E iso, ao meu xuízo, non se chama 
unidade senón pacto ou alianza de elites. Pois en canto 
ao pobo opositor, este non é senón unha concorrencia de 
votantes sen coherencia programática. Unha certa 
cantidade de cidadáns  desprovista dunha visión de país, 
dun proxecto propio polo cal loitar, como non sexa o que 
lle chega de rebote desde os centros de poder do norte. 
Para falar de unidade, de auténtica unidade, daquela á 
que nos chamaron os nosos dous grandes liberadores, hai 
que referirse á do proxecto  bolivariano. Unha unidade de 
goberno e pobo, unha unidade cívico-militar, de 
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liderados, de partidos con tradición de loita, de 
movementos sociais, de traballadores, e das grandes 
masas que na acción diaria da democracia revolucionaria 
convértense en protagonistas da historia. Nada menos 
que iso. 

Unidade de visión, de propósitos e esforzos para derrotar 
a pobreza, para construír o socialismo como un sistema 
máis humano, para garantir a paz e a felicidade colectiva 
das xeracións que virán. 

Esa unidade non só é posible, senón que está a actuar 
unha e outra vez, en cada confrontación, en cada 
dificultade, e vencendo a quen quere derrubala. Aos 
inimigos de dentro e de fóra. 

Todos os días, cada día, imaxínome a Chávez analizando 
a situación actual, detallándoa, medindo os nosos pasos e 
os do inimigo, facendo axustes aquí e alá, e saben que?: 
penso que sentiría orgulloso. Estou convencido diso. Non 
é, desde logo, senón un exercicio da miña imaxinación. 
Pero o que digo, percíboo aquí dentro, no profundo da 
miña alma. 

Pois á fin e ao cabo, seguimos as súas instrucións, 
mantivemos a unidade, profundamos a loita que é de 
longo alento e enfrontámonos con intelixencia e coraxe a 
cada batalla co propósito de garantir a vitoria. 

Nunca o Comandante díxonos que o camiño era fácil. 
Pola contra, expresouno varias veces: “Sopra tempestade, 
que teño espazo para manobrarche”. 
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OLIVER   
11.09.14 

Saíndo á rúa desde o Hotel Alba, nestas recentes 
xornadas do Taller de Formación, un mozo saíume ao 
paso. 

Dixo simplemente: Farruco. 

Detívenme. Levaba unha gorra e unha chaqueta  
tricolores. Tomoume do brazo. 
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Buscou a miña mirada e preguntou: Acórdasche de min? 

Pareceume coñecido. Díxenlle: Si. Pero  repreguntou: de 
onde? 

Deume un pouco de pena. Díxenlle que sabía que o 
coñecía pero que non o precisaba ben. 

Díxome: Son o rapaz da portada do libro, o da foto co 
Comandante. 

O meu corazón deu un salto. Non podía crelo. 
Emocioneime e manifesteille a miña alegría por velo. 

-Que fas? Estás ben? Fuches a Cuba para o tratamento, 
verdade? Como che foi por fin? Canto tempo estiveches? 

- Foron dezaoito meses. E recupereime totalmente. Xa 
ves. 

A historia de como Chávez detivera o carro que ía 
conducindo por unha rúa do Silencio, para levantar a un 
home tirado nuns soportales baixo uns cartóns, conteilla 
a Ignacio Ramonet, que a incluíu no prólogo do seu libro 
A miña Primeira Vida. Máis tarde apareceu unha 
fotografía da escena e utiliceina para portada do meu 
libro Amor en Batalla, onde volvín referirme ao caso. Alí 
contei como Chávez abrazouno e estivo máis dun cuarto 
de hora conversando con el. E como logo levantaron 
outros cartóns e apareceu un segundo mozo. 

Lembrando a escena, aproveitei para preguntarlle agora: 
E o outro rapaz que estaba contigo? Como lle foi? 
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-       Non, el recaeu e máis tarde morreu. 

-       Que dor. Pero que bo que ti saíches adiante! 

-       Si, estou totalmente recuperado. 

Estivemos a falar un intre. Pregunteille e contoume 
detalles da súa vida. Non ten familia. Traballa como 
motorizado para un ministro. Díxome, un pouquiño 
medorento: non se que vai pasar se o cambian. 
Asegureille que todo ía ir ben. 

Abrazámonos. Sentinme Chávez. 

Referíndose a iso díxome simplemente ao despedirnos: 
aquel abrazo do Comandante salvoume a vida. 
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PINTANDO UN MOSAICO  
27.09.14 

Para colocalo ao fondo do espazo común onde imos 
traballar no Instituto de Altos Estudos do 
Pensamento de Chávez, púxenme  pintar onte, 
venres na tarde, un mosaico con catro rostros do 
Comandante. Ocorréuseme facelo con siluetas de 
alto contraste e de colorido. Evidentemente as 
referencias estéticas inmediatas son as do pop art 
dos anos sesenta. Veñen ao meu recordo os 
ex ce l en t e s a f i che s cubanos de sa época , 
principalmente os dedicados ao cinema. E tamén, 
por suposto, a obra de Andy  Warhol. En todo caso, 
emprendo a tarefa con entusiasmo e avanzo moi 
rápido.  Ao intre de comezar, e cando estaba a facer 
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os trazos en carboncillo sobre o lenzo, Esteban 
fíxome unha foto co seu teléfono. Máis tarde, Felisa 
utilizou a  camariña para capturar o proceso de ir 
poñendo cor. Eu, agora, na mañá do sábado, acabo 
de tomar as últimas fotos da serie: dous lenzos case 
terminados e os outros dous en elaboración. Como 
son cores planas, é verdadeiramente moi rápido se 
un sabe manexar o pincel, coñece o material e ten 
unha idea clara do que quere facer. 

Hoxe mesmo penso rematar a tarefa e seguramente 
o luns o mosaico estará xa colocado no seu lugar de 
destino. Se todo vai ben, o martes publicarei unha 
fotografía completa da peza xa instalada. 

A ver que tal. 
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CANDO OS OLLOS LENSE 
22.11.14 

O gran poeta Antonio Machado, a través do seu  
heterónimo o mestre Juan de  Mairena,  escribiu un día o 
seguinte  brevísimo cantar: O ollo que ves non é / ollo 
porque ti o vexas; / é ollo porque che ve. 

Todo un tratado de filosofía sobre a esencia das relacións 
humanas: a procura da verdade no outro, na xanela da 
alma que se expresa na mirada. E o  desvelamento por 
parte do outro da túa verdade, nunha procura  recíproca: 
ti ves e ao mesmo tempo es visto. Porque dalgunha 
maneira a natureza interior asómase espida nos ollos. A 
túa e a do outro con miradas que se recoñecen para 
indagarse, conectarse ou, pola contra, rexeitarse. 

Todo está, segundo iso, na mirada, na súa forza e 
sagacidade, na súa  inocultable transparencia. 
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O pobo dio  sabiamente co seu refrán de séculos: o rostro 
é o espello da alma. 

O Comandante Chávez fixo un asunto persoal de todo 
isto. El dicía que era moi visual, que iso formaba parte da 
súa natureza. E en verdade que a súa mirada era 
especialmente penetrante. Parecese que nada se lle 
escapaba.   Cando che vía aos ollos, ti sentías que as 
murallas, se as tiñas, e os segredos e reservas se 
derrubaban. Pasábame a min e estou seguro que lle 
ocorría a todo o mundo que chegaba ao seu ámbito 
próximo. 

Sempre pensei que a mirada de Chávez formaba parte 
esencial da súa poder. Un poder humano, con todo, desde 
a  horizontalidade. 

Por iso gústame que un dos símbolos gráficos, case un 
emblema, que se utilizan para representar a Chávez, sexa 
o da franxa cos seus dous ollos no alto contraste.  
Cambia as cores, pero non a mirada. Alá está nas 
camisetas, nos edificios, nos murais que se van 
estendendo pola cidade. 

Gústame verme a min mesmo nesa mirada. 

Penso nestas cousas, agora que lendo a transcrición do  
Aló Presidente  N°37 do 1° de Abril de 2000,  entrecollo 
unha frase do Comandante que chama a miña atención:  
Por aquí estou a mirar e tratando de lerlle os ollos, 
porque os ollos lense, un le coa vista e entende coa vista 
moitas veces, cando estamos na sintonía.. 

Pouco antes dixera: 
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..Así que imos todos a esta batalla, abran os ollos, paren a 
orella, sintan o corazón como lles palpita, poñan as mans 
na batalla, poñan todo na batalla, porque é unha batalla 
por Venezuela... 
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AMOR CON ADVERTENCIA   
27.11.14 

Ás veces este cronista que eu son argumenta con 
insistencia en que unicamente hai unha política que vale 
a pena: aquela que se basea no amor. Amor á patria, ao 
pobo pobre, á diversidade das súas culturas, á 
humanidade no seu conxunto. 

Isto é unha  convicción íntima sen dúbida. Pero ademais, 
e isto dálle maior soporte a esa convicción, é parte 
fundamental do legado do Comandante Chávez. 

Nas súas palabras atoparemos permanentemente o 
chamado ao amor. 

Por exemplo, neste mesmo momento e para ilustrar isto 
que digo, busco un dos seus máis temperáns discursos 
públicos que se coñecen, o do acto de proclamación como 
presidente electo o 14 de decembro de 1998. E descubro 
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sen sorprenderme que xa alí Chávez, que aínda non 
asumira formalmente a Presidencia da República, fai un 
chamado auténtico desde o corazón: “ Unámonos todos e 
seremos invencibles. Eu chamo a todos á unión, á 
unidade, ao traballo, á constancia, ao amor.” 

Introduce alí directamente con claridade, sen complexos 
nin rubor algún, unha nova visión da política baseada no 
amor. Iso non o oíamos antes ningún de nós con tal 
precisión.   Polo menos, no meu caso, non teño 
conciencia diso.  E ese principio amoroso Chávez non o 
abandona nunca nos trece anos do seu goberno, nin é 
deixado de lado pola Revolución despois da súa partida 
física.  O propio Presidente Nicolás Maduro, como bo 
fillo de Chávez, indúcenos a cada pouco a actuar “con 
amor e lealdade  bolivariana”. 

Agora ben, como queira que temos unha oposición 
interna tan  extrañamente  irreflexiva e uns factores de 
poder externos tan ameazadores e agresivos, penso que 
non é malo advertir, tamén unha vez máis, que este amor 
que nos guía non é un amor cándido ou amedrentado, 
nin moito menos indefenso. 

Pola contra, é un amor activo e en batalla. Que non se 
chamen a engano quen nos  adversan. Que non pensen 
que somos un pobo ao que se lle pode neutralizar 
facilmente. Non vaian equivocarse connosco. 

Porque este pobo amoroso é, ao mesmo tempo, un pobo 
de guerreiros. 
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PRIMEIRO DE XANEIRO CA MOCHILA DE 
CHÁVEZ  
22.01.15 

Proxectos para un mesmo, que axuden a manter a 
conciencia e a sensibilidade afinadas. Proxectos para a 
contorna máis querida, a que se aloxa na propia sala de 
estar do corazón. Proxectos para a patria venezolana, que 
poida continuar avanzando no seu camiño de dignidade e 
emancipación. Proxectos para a gran humanidade, no sea 
defensa contra a crueldade do capital. 

É o que cargo na miña  mochila de Chávez.  

E moito amor, neste primeiro de xaneiro. 
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A XORNADA EN MÉRIDA, ADÁN CANTANDO E A 
ÁRBORE DO LEGADO 
01.10.15 

A sala plena está a desenvolverse o capítulo Mérida da 
Primeira Xornada Nacional sobre o Pensamento do 
Comandante Chávez,   que este   ano, como se sabe, está 
dedicado ao Plan da Patria. A instalación estivo a cargo 
de Adán Chávez quen deu unha emotiva e profunda 
conferencia maxistral o día luns. Logo, no peche do acto, 
terminou cantando cos integrantes do colectivo A  
Patana. Como irmán de Chávez, non podía ser doutra 
maneira. 

O martes, tocoume a min iniciar a xornada con unha  
charla sobre o legado do Comandante. A tal fin, 
improvisei o debuxo dunha árbore vermella nun 
programa de notas do teléfono, que permite esa 
posibilidade gráfica, pois o necesitaba para ordenar a 
secuencia da charla. A imaxe, proxectada na pantalla de 
fondo, serviume como recurso didáctico para o que 
quería expoñer.  Aquí reprodúzoa, como recordo. É a 
árbore do legado de Chávez.  
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O MEU COMANDANTE EN  ACHAGUAS 
14.10.15 

É imposible ir a calquera parte de Venezuela sen atopar a 
Chávez. Ah, pero na sabana! E dunha maneira especial 
no seu querido Apure.   

Eu coincidín con el unha vez máis este luns, 12 de 
outubro, na entrada de  Achaguas.   Estaba no noso 
corazón. Estaba na imaxe que nos daba a benvida. E 
estaba na luz marabillosa dun atardecer de choiva e sol. 
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A METÁFORA DA AUGA 
 28.01.16 

Mestre e poeta era o Comandante, entre outras moitas 
cousas. Mestre poeta. Vexan, por exemplo, a imaxe da 
auga que utilizou nunha oportunidade, o 19 de setembro 
de 2010, para explicar o modo en que o capitalismo 
constrúe o seu dominio nos espazos da alma colectiva. 
Dicía Chávez: 

“Entón estamos a crear unha nova hexemonía. A vella 
hexemonía aí está a se resistir e resistirase ata o seu 
último suspiro, a hexemonía burguesa, o estado burgués, 
a sociedade burguesa, cuxos valores burgueses 
penetraron en profundo, así como a auga cando chove, 
cando cae a auga e a auga vai correndo e métese por 
todos lados, vai  percolando din algúns, vai entrando, vai 
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ocupando os espazos, as areas, as capas da terra, vai 
empapando; así pasa coa cultura burguesa.” 

Que imaxe máis certeira, máis impresionante, verdade? a 
da auga que penetra e apodérase da alma colectiva. E 
logo segue Chávez para completar a idea: 

“A cultura burguesa termina, cando se converte en 
hexemónica, termina, ben, ocupando toda a sociedade e 
o pobo termina actuando sen darse conta moitas veces, 
como a cultura burguesa ordénalle, mándalle, prográmao 
como unha computadora, convértense os pobos como en 
autómatas e ás veces non se dan conta, Ah! ata que veñen 
os espertares, os espertares dos pobos. Aquí ocorreu o 
espertar.” 

“Agora, hai que ter coidado de que non veña de novo, que 
non se vaia apagando o espertar e veña de novo o 
adormecemento e o florecemento da burguesía e do seu 
modelo de vida, o seu modo, os seus mecanismos para 
asegurar a súa hexemonía, para asegurar a dominación, 
para asegurar o control da economía, da política e de 
todo; é, iso chámase, o capitalismo, ese é un modo de 
vida, non é que é un réxime político, non. O capitalismo 
pode funcionar nunha monarquía, ou pode funcionar 
nunha ditadura, ou pode funcionar nunha democracia, —
entre comiñas— como aquí funcionou, capitalismo, pero 
é un modo de vida.” 

Non vale a pena que engada algo do meu parte. Basta 
con entender ben o que nos di Chávez: o capitalismo é un 
modo de vida. A nosa tarefa é concibir e construír unha 
maneira máis libre e humana de vivir. 
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A OPORTUNIDADE DOS OBSTÁCULOS 
17.03.16 

O Comandante Chávez lembrábanolo frecuentemente, 
citando a León Trotski: “toda revolución necesita o  
látego da  contrarrevolución”. Tratemos de comprender o 
que iso significa: que é imprescindible ese  látego, esa 
resistencia forte ao cambio, para que a revolución poida 
avanzar, consolidarse e transformar a fondo a realidade. 
 Así o vía Chávez. 

O concepto da necesidade dun forte contendente, é moi 
interesante. Pablo Picasso díxoo unha vez, en 1947, 
referido á arte: “O que anda mal na arte moderna neste 
momento, e tamén poderiamos dicir que está a agonizar, 
é que non hai máis unha forte, poderosa arte académica, 
loitando contra ela. Debe haber unha regra, aínda que 
sexa mala, porque o poder da arte está en derrubar 
barreiras.  Pero actuar sen obstáculos non serve senón 
para facer cousas completamente insulsas,  invertebradas, 
informes, sen sentido, cero.” 

A arte, a política, seguramente a ciencia, e así calquera 
actividade humana que valla a pena, necesita a 
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contradición dun adversario. A verdade contra a mentira. 
O amor contra o odio. E así. 

Por que traio agora estas reflexións para vostedes? Quero 
expresalo con suma claridade: fágoo porque estou 
convencido de que todo o que estamos a vivir 
fortalécenos. Vai facernos máis fortes. Dálle carácter á 
revolución. Dálle substancia e obrígaa a superar os seus 
fallos e debilidades. 

Pois aínda que certamente a forma en que se manifesta 
esta conspiración da oligarquía, é moi dura e 
extremadamente cruel contra o pobo, sobre todo na vida 
cotiá, non está escrito de   ningunha maneira que este 
pobo réndase e abandone a súa loita por conquistar a 
felicidade que merece. 

Ah, e iso é así porque este inmenso xentío do que 
formamos parte, resistiu séculos de dureza e crueldade 
sen dobregarse. E aquí está, unha vez máis, no medio das 
dificultades inducidas, leal a Bolívar, leal a Chávez, 
avanzando nos seus propósitos de construír unha 
Venezuela xusta e bonita. 

De maneira que podemos estar seguros: o látego perverso 
da  contrarrevolución, non prevalecerá contra nós. 
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ELOXIO DO  CHAVISMO DURO 
16.06.16 

Ignoro quen inventou e popularizou a categoría de  
chavismo duro, se fomos nós mesmos ao analizarnos 
como corpo social ou se foron os manipuladores de 
opinión da dereita que nos querían ver rotos e 
diferenciados. Non o sei. En todo caso, no seu momento 
foi bastante utilizado para as análises electorais, onde se 
falaba do  chavismo duro, do  chavismo lixeiro e 
dalgunhas outras categorías correspondentes. 

O que si sei, pois non teño ningunha dúbida diso, é que o  
chavismo duro existe. E que existe, ademais, como unha 
realidade contundente que se expresa, sobre todo, nos 
momentos de confrontación co adversario, non só na 
circunstancia electoral senón mesmo, á hora da verdade, 
en calquera outra que poida presentarse. Como, por 
exemplo, na actual situación en que nos atopamos, onde 
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Venezuela é o obxectivo dunha guerra non convencional  
delineada polo imperio coa participación  antipatriótica 
dos partidos da dereita. 

E como se expresa ese  chavismo duro? Faio, como unha 
forza moral de resistencia, e de reafirmación do proxecto  
bolivariano. Tamén como a consagración do espírito de 
lealdade ao legado do Comandante Chávez. E todo iso 
sostido pola súa disposición para xogarse o todo polo 
todo en calquera escenario. Unha frase mil veces 
repetida, aquí ninguén se rende, revela, como ningunha 
outra, a vontade de chegar ata o final. Un final que, en 
ningún momento, imaxinamos como de posible derrota 
das forzas do pobo, senón todo o contrario: un final, se 
así pode dicirse, nesta longa loita  emancipadora, de 
vitoria. O  chavismo duro sabe que non pode ser doutra 
maneira. 

Pola miña banda, agradézolle a tan leal vangarda, 
composta por millóns de mulleres e homes en todo o 
territorio, esa lealdade admirable da que está a dar 
mostras. E con ela me  reconforto. Non sentímonos sós. 
Non sentímonos débiles. Unidos como estamos para o 
combate nesta guerra cruel que nos foi declarada. 
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O CACIÑO DE  PELTRE 
22.07.16 

A Chávez, tanto nos seus “Alo Presidente” como nos actos 
públicos, víaselle  sempre tomando moito café. Un bo 
observador daríase conta de que frecuentemente o facía 
nun pequeno cazo de peltre.   

De peltre, dínselle en  Venezuela aos utensilios de aceiro 
recuberto de cerámica. O peltre forma parte do 
imaxinario  utilitario e estético das cociñas campesiñas. E 
tamén da vivenda popular, en termos xerais.  
Seguramente de alí vén o agarimo de Chávez polos 
obxectos dese material. O seu recoñecemento neles. O 
pracer do seu uso. Xunto á garantía para si mesmo de 
seguir sendo o que sempre foi. 

Esta imaxe do Comandante co caciño de peltre no 
inmenso acto de peche de campaña baixo a choiva, o 4 de 
outubro de 2012, é un inmellorable testemuño gráfico do 
que digo. 
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E corrobóroo con outra fotografía dun Chávez moito máis 
novo, co cazo de  peltre que sempre usaba cando visitaba 
aos seus veciños e entrañables camaradas Ruiz Tirado. 

Un cazo que Ana María e Leonardo inda conservan con 
amor. 
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CATRO  TUITS DE CHÁVEZ FELICITANDO A FIDEL 
13.08.16 

Fidel cumpre 90 anos! Onte asistín a un emotivo concerto 
na súa homenaxe onde cantaron a sempre consecuente e 
marabillosa Lilia Vera, e Raúl Torres, a quen hai 
agradecerlle sempre pola súa canción “O regreso do 
amigo”, dedicada a Chávez e que, xustamente, foi 
presentada no seu día por Fidel, desde unha escola de 
Cuba. 

E hoxe, ben  cedo, leo en  Cubadebate o artigo do propio 
Comandante sobre os seu crumpreanos. Destaca a frase: a 
especie humana enfróntase hoxe ao maior risco da súa 
historia. 

Sempre Fidel, como a máis importante referencia 
continua na vida de moitos da miña xeración, desde que 
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pelexaba na Serra Mestra, ata hoxe que nos segue dando 
leccións de ética e de dignidade en campo do pensamento 
revolucionario. Únome ao pobo cubano e aos pobos do 
mundo nas felicitacións por estes inmensos 90 anos. 

Tamén, como case todos os días, abro a páxina “ 
todochávezenlaweb”. Copio de alí catro tuits do noso 
querido Comandante Chávez dedicados a Fidel e datados 
no 13 de agosto. 

13/08/2010. Escritos. Twitter @ chavezcandanga.  Aos 
teus 84 agostos, es e serás para sempre, exemplo luminoso 
de Crística entrega á loita Revolucionaria, Fidel. 
Felicitacións Camarada!! 

13/08/2011. Escritos. Twitter @ chavezcandanga.   Aquí 
con Fidel, celebrando o seu 85 aniversario! Viva Fidel! 

13/08/2012. Escritos. Twitter @ chavezcandanga. 
Conversei fai un intre con Fidel. Quixen felicitarlle polo seu 
aniversario e encargoume transmitirlle un saúdo ao pobo 
Venezolano! 

13/08/2012. Escritos. Twitter @ chavezcandanga. É 
impresionante a súa enerxía e a súa lucidez! É un exemplo 
de vontade e de constancia revolucionaria para todos e 
todas! Viva Fidel! 

En verdade, dous xigantes da historia humana. O convivir 
con eles no seu tempo é o noso privilexio. 
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DA SATISFACCIÓN DE CONVERSAR SOBRE 
CHÁVEZ  
20.03.17 
 

Nas últimas semanas tiven o privilexio de dar seis charlas, 
en distintos escenarios, sobre Chávez e o seu proxecto de 
Revolución  Bolivariana. Sentín tan ben con iso, tan 
espiritualmente satisfeito, que quero deixar aquí 
constancia para vostedes. 

A mediados de marzo, na diplomado “Visión xeral do 
pensamento de Chávez”, cuxa segunda  cohorte está a 
cursalo en Barinas, falei durante dúas horas e media 
sobre Chávez e a xeografía: un tema extraordinario, o da 
nova ecuación do poder. Esta foi unha máis, entre outras 
moitas outras clases, onde expuxen xa sobre oito temas 
distintos. Cada vez sáeme diferente pero sempre termino 
moi contento de facelo. 
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Logo, en San Antonio, participei con dúas charlas en días 
consecutivos nun taller do Sistema Nacional de 
Formación do  PSUV, para mozos dirixentes do partido 
chegados de todos os estados. O tema previsto para 
desenvolver era o de “os líderes da mocidade, onte e 
hoxe”.   Na segunda charla tiven a sorte de compartir   a 
clase con Eduardo  Piñate, con quen me complemento  
excelentemente. Modestia aparte, penso que nos quedou 
moi ben. De maneira que o gocei moito, estimulado polo 
ánimo apaixonado de mozas e mozos 

Logo, o seis de marzo, o querido camarada Mario Isea, 
embaixador en España, convidoume a ditar unha  
vídeoconferencia a un público reunido na Casa da 
Diversidade Cultural en Madrid. Propúxome conversar 
sobre o Comandante desde a miña visión persoal. Foi 
unha experiencia estraña pero grata, dar unha charla a 
distancia, con esa tecnoloxía, a unhas sesenta persoas, 
onde estaban embaixadores latinoamericanos, líderes de 
movementos sociais, representantes da prensa, amigos de 
Venezuela, e seguramente funcionarios da Embaixada, 
reunidas a seis mil cincocentos quilómetros de distancia. 
Creo que tamén pasei a proba. En todo caso, aínda que 
un pouco nervioso, goceino bastante ao sentirme útil. 

A semana pasada, nun ciclo de xornadas de reflexión 
para traballadoras e traballadores do Seniat, ditei unha 
charla, co seu  coloquio respectivo, na sede de Praza 
Venezuela. Máis de dúas horas falando e dialogando 
sobre o tema: Por que ser  chavista no tempo actual? Se 
me preguntan, diría así mesmo que quedou moi ben. 

E onte, no auditorio da Escola Gran Colombia, en Prado 
de María, falei tamén un tempo longo para os asistentes a 
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un Congreso de Pedagoxía, mestras, mestres e alumnos, 
sobre un tema que a min particularmente apaixóname e 
que creo que é unha das claves para comprender ao 
Comandante. É “Chávez e a razón amorosa”.   Moi ben 
tamén, compartindo sensibilidades e emocións, xunto con 
argumentos. 
  
Que máis podo dicir?: Que estou á orde para ese tipo de 
actividades. O único que se precisa pola miña banda é un 
modesto equipo de son (polas miñas pobres condicións 
de voz) e a posibilidade de proxectar unhas imaxes. Polo 
demais, conten comigo. Será un pracer. 
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R DE RÁPIDO 
04..04.17 

Estudando a Chávez, como sempre fago, e relendo por iso 
mesmo o libro das entrevistas que lle fixo José Vicente, 
DE  YARE A  MIRAFLORES O MESMO  SUBVERSIVO, 
atópome cunha pasaxe que me gusta moito, á vez que me 
pon a reflexionar. Trátase, nunha das entrevistas, da 
primeira pregunta dun deses test que se fan a 
personalidades, como nunha especie de xogo intelectual. 

Velaquí a pregunta de José Vicente e a resposta de 
Chávez: 
-  Trazo principal do teu carácter? 
-   Trazo principal? Resposta rápida, respondo rápido,  un 
carácter rápido. 

E cando José Vicente pregúntalle por un defecto que non 
poida dominar, contesta: 
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-    Que non podía,  agora teño que dominar calquera 
defecto, sobre todo a  impulsividade, e estou nun esforzo por 
dominalo, a  impulsividade. 

Que me desculpe o Comandante, pero a min 
encantábanme del tanto a súa rapidez como a súa  
impulsividade, á que non considero un defecto, pois no 
seu caso non procedía dun capricho, senón xeralmente 
dunha intuición produto do coñecemento previo 
acumulado. 

Sendo parte do seu equipo, eu identificábame 
perfectamente con ese Chávez rápido, impulsivo, 
imaxinativo, sorprendente, altamente atento aos 
pormenores da realidade para reaccionar ao instante, e 
consecuentemente eficaz. 

Para el un día era moito tempo, non digamos unha 
semana, un mes. Na demora está o perigo, adoitaba dicir 
lembrando a frase de Eloy Alfaro, que aprendeu de Rafael 
Correa. “Na demora está o perigo... ves? Non podemos 
demorar nada, todo o contrario, gañar tempo, acelerar a 
marcha”. 

Varias veces díxome: non comentes nada por agora, 
Farruco, pero estou a pensar isto e isto. Que che parece? 
Pero, para a miña sorpresa, de alí a pouco xa o estaba 
anunciando no  Aló Presidente ou lanzándoo en cadea 
nacional.  R de rápido. I de impulsivo.  S de 
sorprendente. 

Salvo cando daba mostras, en certos aspectos 
estratéxicos, dunha paciencia felina, como a dun gato 
cando está a axexar unha presa. Hai que dicilo: tamén 
ese era Chávez. 

 143



POBO DE CHÁVEZ 
19.10.17 

Non lle imos a quitar mérito algún ao liderado do equipo 
político militar que dirixe o proceso revolucionario en 
Venezuela, encabezado polo presidente Nicolás Maduro. 
Merece o maior recoñecemento. Tampouco ao  PSUV coa 
súa estrutura militante e a súa tan eficiente maquinaria 
electoral, nin ás outras organizacións partidistas e sociais 
que conforman o Polo  Patriótico. Cada quen cumpre coa 
súa tarefa e entre todos construímos esta gran vitoria do 
15 de outubro. 

Pero quero dicir algo. Se non existise un pobo na base 
que lle dá soporte a todo iso, coa súa conciencia e coraxe, 
coa súa capacidade de resistencia inimaxinable, co seu 
infinito amor, comprensión e lealdade no medio de 
dificultades incribles, unha vitoria como esta que 
acabamos de vivir non fose posible.  
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Non me refiro, repito, aos centos de miles de cadros que,  
disciplinadamente, fan política activa co proxecto  
bolivariano como bandeira. Senón ao pobo humilde, 
sinxelo, conformado polos millóns de homes e mulleres 
anónimos que se van constituíndo en multitude a base de 
poñer persoalmente, cada un, cada unha, o seu corazón 
na batalla, xunto coa súa experiencia de vida e a súa 
esperanza de redención. 

Este é o pobo que a min marabíllame e faime sentir 
plenamente orgulloso de ser fillo seu. 

Un pobo que é invisible para a dereita nacional e 
internacional, como o é para os seus analistas políticos, as 
súas  enquisadoras, e os seus  abusivos medios de 
comunicación.  É dicir, que non existe aos seus ollos, que 
non é un dato para ter en conta por eles e que, por 
conseguinte, moito menos é recoñecido e comprendido.  

Porque nin sequera é visto. Tal é o menosprezo de séculos 
que os donos do mundo teñen polos pobres da terra, 
polos desposuídos, polos que sufriron a historia unha e 
outra vez ata que chegan espertares, como dicía Chávez. 

Que é o que pasa en Venezuela que non se pode  
domesticar, pregúntanse algúns poderosos de aquí e de 
alá, afeitos a que se faga a súa vontade? 

Pasa, que aquí hai un pobo valente e pensante, que 
tomou nas súas mans o seu destino e non permitirá que 
lle arrebaten os soños. Iso é o que pasa. É o pobo de 
Chávez. 
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A BASE DAS NOSAS LEALDADES 
01.01.18 
 

Non se perfila fácil este ano que comezou. Pero calquera 
circunstancia que sexa a que teñamos que enfrontar, 
farémolo sempre con amor, con enteireza, con constancia 
e lealdade. 

Que a razón amorosa nos guíe.   Que non claudique o 
noso ánimo.   Que saibamos manter acendida a vontade 
de loitar en todo momento. E que sendo profundamente 
leais ao pobo venezolano, o sexamos a Chávez, o noso 
Comandante eterno, e aos principios e propósitos da 
Revolución  Bolivariana. 
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Todos os días penso: Que faría Chávez nesta situación? 
Pero confeso que non mo pregunto para contrastalo co 
que fan os nosos dirixentes.  O fago para tomalo como 
unha guía persoal. Pois ao ser el a miña máis alta 
referencia humana, ética e revolucionaria, dígome a min 
mesmo: que faría Chávez no meu caso? 

Ou expresado en termos máis directos: que lle di Chávez 
ao meu corazón e á miña intelixencia? 

Navegamos en mares, non só tormentosos senón 
turbios.   Correntes entrecrúzanse.   E faise complexo 
para nós dilucidar verdades e posicións. 

Estudo moito a Chávez. E reflexiono sobre as tantas 
cousas que me transmitiu ao longo do tempo.  Convido a 
todos e a todas a facer o mesmo.   

Para construír sobre o seu legado a base das nosas 
lealdades. 
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AFERRARNOS A CHÁVEZ 
01.01.18 

O Cristo ao que Chávez aferrábase era un Cristo deste 
mundo. Así o definía el: “Digo isto para insistir no Cristo 
humano, no Cristo home, no Cristo rebelde, no Cristo  
antiimperialista, no Cristo socialista, no Cristo liberador, 
no Cristo verdadeiro, pois, é o único Cristo non hai outro, 
hai algúns que o pintan con cara de bobo, Cristo bobo? 
Era un rebelde!” . “O verdadeiro Cristo, o Cristo humano, 
o Cristo home novo”. 

Así nolo dixo o Comandante Chávez: “Aférrome a Cristo, 
ao redentor, o revolucionario”. “Aférrome a Cristo, non é 
tempo de morrer, é tempo de vivir... “. 

E díxonolo en momentos de moi serias dificultades 
persoais, coas que tivo que convivir nos seus dous últimos 
anos, dándonos exemplo inigualable de enteireza. 
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Pois ben, agora que todos nós, como nación e como 
sociedade, estamos mergullados nun universo de 
dificultades ben graves, eu digo que o que nos toca é 
aferrarnos a Chávez. El é a nosa mellor referencia. 

Polo menos eu fágoo, como parte do colectivo ao que 
pertenzo, e digo cada día: “aférrome a Chávez”.   E 
engado: “non é tempo de queixumes, é tempo de loitar”. 

Aférrome a un Chávez ao que non podo diferenciar do 
seu pobo, sempre  consustanciado con el. Un Chávez  
humano, rebelde,  antiimperialista, socialista, liberador, 
verdadeiro, pois. 

Aférrome a el, ao seu legado ideolóxico, aos seus ensinos, 
aos seus argumentos, á súa visión do mundo, á súa 
honestidade intelectual, á súa acción consecuente, ao seu 
exemplo. 

Ao Chávez que non tiña intereses persoais. 

Ao Chávez que dominaba a arte da estratexia, pero que 
non facía trampa. 

Ao Chávez que nunca perdeu o ánimo de loita para 
confrontar a adversidade. Ao Chávez do amor en batalla. 
Ao que nos chamou á unidade para a vitoria. 

Estudo a Chávez para entendelo a fondo, e para non ter 
que interpretalo. Estúdoo na evolución do seu 
pensamento a partir duns principios dos que nunca se 
desprendeu. Na súa defensa da “causa humana”. No seu 
compromiso coa Patria. No seu sentido profundo, e non 
instrumental, da lealdade. 

A el débome. A el debémonos. 

 149



CONSELLOS A UN MILITANTE DA REVOLUCIÓN 
18.01.18 

1.    Ante as estreitezas cotiás, non esquezas nin un 
segundo que isto se trata dunha guerra integral e 
sumamente cruel, concibida para  desanimar ao noso 
pobo  e con iso erradicar o proxecto  bolivariano.  Aínda 
á conta do que sexa. A gran maioría das dificultades 
proveñen desa condición de guerra imposta. Teno sempre 
presente. 

2.  Busca os espazos adecuados para a achega, o debate 
honesto e a crítica  propositiva. E tamén a autocrítica.  
Pero non fagas énfase  porfiadamente en posibles erros 
da Revolución. En situación de guerra, os erros non se 
resaltan publicamente. Non son o tema. O que conta é a 
unidade de todas as forzas e a moral de cada combatente. 

3.    Non aceptes a idea da existencia dun suposto 
“madurismo”.   Non existe como tal, pois carecería de 
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sentido. O propio Chávez definíanos como  bolivarianos  
e tardou anos en aceptar o de “chavismo”. Cando por fin 
admitiuno como unha realidade, fíxoo a condición de que 
Chávez xa non era el, de que Chávez eramos todos, como 
unha idea que nos expresaba. En consecuencia, o mellor 
é desconfiar de todo aquel que fale de “madurismo”. Esa 
é unha especie que manexan os inimigos da Revolución. 

4.     Mantén un ánimo de ofensiva. E trata de cultivalo 
no seo do pobo. É fundamental en toda guerra. Tócalles 
aos nosos dirixentes marcar as  liñas estratéxicas segundo 
o desenvolvemento da guerra: resistencia, acumulación 
de forzas, contraofensiva, o que corresponda segundo o 
momento. Pero o noso, como militantes, é manter o 
ánimo disposto sempre á ofensiva. 

5.    No ámbito onde milites, non participes en loitas 
internas de grupos de interese. Tómaas como o que son, é 
dicir, como forzas disolventes que actúan contra a 
unidade e, en consecuencia, sitúache por encima delas. A 
unidade é a nosa divisa.  Unidade do pobo. Unidade dos 
revolucionarios. Unidade da Forza Armada. Unidade da  
dirixencia. 

6.     Se estás no  PSUV, mantén a disciplina en todo e 
apoia ao partido para convertelo na principal forza que, 
como expresión do pobo organizado, dirixa á sociedade e 
leve a carga da Revolución.   É unha tarefa de 
transcendencia. 

7.      E como consello final: abraza a Chávez. Non o 
soltes. Estúdao. Sígueo. Somos a xeración de Chávez. 
Tivemos o privilexio histórico de ser os seus 
contemporáneos. Honra ese privilexio. 
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O PARTIDO QUE CHÁVEZ QUERÍA 
24.01.18 

Hai que gañar as eleccións. Hai que derrotar ao inimigo 
na guerra que nos declarou. E hai que normalizar a vida 
cotiá do pobo venezolano, para sacala do inferno onde foi 
arroxada. 

Son tres condiciones necesarias, é certo, pero non 
suficientes en relación aos grandes propósitos  
dignificadores da Revolución  Bolivariana. 
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Para que a Revolución recupere o seu sentido orixinario, 
a única maneira de facelo é contar co partido que Chávez 
imaxinou e puxo en marcha. 

Prestemos atención ás súas propias palabras para 
destacar algunhas das calidades que debe ter: 

1.     Ser un partido unido: “Partido unido é o que 
require a Revolución”. 

2.    Ser un partido de xente de ben: “Vostedes saben 
que desde o comezo debemos ser nisto moi estritos en 
canto ao tema moral, o tema ético e depende de vostedes 
porque vostedes son os que coñecen alá á xente nas 
comunidades. Aquí non pode haber ningún ladrón, 
ningún corrupto. Non pode haber irresponsables, 
borrachos…”. 

3.    Ser un partido democrático, con debate interno: 
“O partido socialista unido por suposto será o máis 
democrático dos partidos da historia venezolana, así será, 
o máis democrático, aí discutirase, abrirase o compás, 
iráselles pola base aos verdadeiros líderes…”. 

4. Ser un partido cuxa razón de ser transcenda o 
electoral: “Agora o partido debe nacer non con fins 
electorais, aínda cando estará en condicións de dar 
batallas electorais como as viñemos dando, o partido ten 
que transcender o electoral”.  

5. Ser un partido para a construción do socialismo: 
“O partido, o proxecto, o socialismo do Século  XXI, a 
reforma da Constitución, todo está relacionado, vexan 
vostedes”. 
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6. Ser un partido de poder: “o partido ten que ser un 
espazo de poder, poder moral, autoridade moral, poder 
político, o partido e o seu poder político, a eficacia 
política”. 

7. Ser un partido para organizar ao pobo: “Articular 
o gran movemento social, o gran movemento popular. O 
partido socialista debe ser capaz de facelo desde agora 
mesmo”. 

8. Ser un partido que forme para a acción: “Unha 
das grandes tarefas do partido é converterse nunha escola  
forxadora de conciencia e por tanto  forxadora de 
vontade, a conciencia é o único motor que pode mover a 
vontade máis férrea”. 

9.   Ser un partido que garanta o control do pobo 
sobre o goberno: “E que ademais o partido, o gran 
partido, defenda o control do poder nacional por parte do 
pobo organizado.” 

Velaí algunhas das ideas do Comandante sobre o  PSUV.  
O relanzamento   da Revolución, pasa por concretar esas 
ideas. 
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POR MOR DUNHA DECLARACIÓN DE LULA  
03.03.18 

Lula dá Silva é un dos grandes. Para el toda a nosa 
admiración, irmandade, solidariedade   e confianza. O 
noso agarimo revolucionario.  

Coñecino persoalmente, creo que en 1994, cando 
acompañei a  Aristóbulo, alcalde de Caracas naquel 
momento, a unha conversación con el, na oportunidade 
dunha escala que fixo no Aeroporto Simón Bolívar de  
Maiquetía.  Creo que Chávez estaba preso en Yare. Aínda 
faltaban uns cuantos anos para que tanto Chávez como 
Lula alcanzasen a presidencia nos seus respectivos 
países.   

Logo, co tempo, tiven a oportunidade de saudalo dúas ou 
tres veces, nos encontros presidenciais, ben aquí ou alá.  
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Nunha entrevista destes días, Lula falou de Chávez e 
referiuse aos consellos que lle deu ao Comandante 
nalgúns aspectos, entre eles o de que falase menos de 
Bolívar e máis de industrialización. 

Ben, eu non sei.   A Lula déronlle un golpe de estado 
xudicial, e o pobo brasileiro non saíu a impedilo. Mentres 
que nin a Hugo Chávez nin a Nicolás Maduro   lograron 
sacalos da presidencia. E é que aquí houbo un pobo que 
non o permitiu. 

Talvez, así o penso, e con todo respecto, foi porque 
Chávez falounos bastante de Simón Bolívar.  

E é que ambas as cousas non son contraditorias, digo eu: 
a politización profunda para a emancipación e o 
desenvolvemento da economía que lle de sustento.  

De maneira que seguiremos falando bastante de 
Bolívar…. e tamén de Chávez. 
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PRINCIPIOS 
22.03.18 

A verdade, a beleza, a xustiza. Xustamente en relación a 
eses principios, escribíalle publicamente a unha amiga fai 
xa uns cuantos anos: “Eu tento edificar a miña vida, sobre 
uns puntos de apoio tan elementais como os que che 
dixen: que a verdade, a beleza e a xustiza poidan 
prevalecer no mundo ao cal un contribúe cos seus 
pequenos actos”. (Por que son  chavista?, 2002)   E en 
efecto, eses eran os tres soportes sobre os cales 
fundamentara a miña existencia ata ese momento. 

Despois tocoume traballar á beira de Hugo Chávez e 
amplióuseme a visión. De modo tal que o reafirmei non 
só como o meu xefe, senón tamén como o meu mestre 
polas moitas cousas que nos ensinou. Na teoría e na 
praxe.  
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Por iso, se hoxe tivese que escribir aquel libro de novo, 
despois da relación estreita co Comandante, engadiríalle 
dous principios máis, cuxa concreción en termos políticos 
aprendina del e fíxena miña. Refírome ao amor e ao 
sentido da dignidade. 

“O amor, o amor, a solidariedade, a irmandade; e aquí 
estamos nós por amor, por amor á causa humana, por 
amor á humanidade, por amor á Patria e por amor ao 
pobo.” Díxoo Chávez no 21 de xullo de 2012. 

O mesmo comandante que noutra oportunidade 
exclamara tamén: “Váianse ao carallo ianquis de merda 
que aquí hai un pobo digno.” 

O amor e a dignidade! Tantas veces que nos falou sobre 
iso. 

De maneira que, nas actuais circunstancias e como  
chavistas que somos, con todo o odio do mundo 
envorcado contra o proxecto  bolivariano, poucas cosan 
quédannos, como valores e instrumentos para resistir tan 
adecuadas como eses dous principios. Un amor absoluto,  
vigoroso, e un sentido tan especial e profundo da 
dignidade, que só quen pase polo que nós pasamos, 
poden chegar a comprender. Ademais, desde logo, de 
quen se achegue coa mirada limpa e solidaria. 

Non imos ceder. Non imos entregar esta revolución. Que 
o saiban os uns e os outros. Hai demasiado amor 
colocado nela. E demasiada dignidade en xogo, como 
para que ningún poder  apátrida e alleo aos intereses do 
pobo, poida arrebatárnola. 
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A IMAXE DA REDE 
05.04.18 

 
“Veñan comigo e fareinos pescadores de homes”. Esa 
frase do Evanxeo, que convida o compromiso militante, 
paréceme perfecta nas súas poucas palabras. Presupón a 
forza dun liderado, a existencia dun propósito e un plan, 
a necesidade dunha vangarda e do seu traballo, así como 
a presenza dunha gran humanidade  latexante que lle dá 
sentido a todo iso. Gústame por iso e pola alegoría da 
rede implícita nela. É unha frase que considero que se 
adapta  perfectamente á política, sobre todo cun sentido 
revolucionario. Alguén podería dicir: “Velaquí un 
proxecto. Veñan comigo e imos convencer ás multitudes, 
coa rede dos argumentos, o amor e o sentido da 
dignidade”. 

Ben, penso que iso foi xustamente o que fixo Chávez, e 
con menos palabras aínda, a partir dunha idea central: 
“Os que queiran patria, veñan comigo”. 

“Patria para sempre, Patria para os nosos fillos, Patria 
para as nosas fillas, Patria, Patria, a Patria. Patriotas de 
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Venezuela, homes e mulleres: xeonllo en terra, unidade, 
unidade, unidade dos patriotas. 

Pola miña banda vou insistir unha vez máis no tema da 
unidade, seguindo esa instrución do Comandante Chávez. 
E quero facelo hoxe relacionándoo coa metáfora da rede, 
porque penso que o perfeccionamento desa unidade 
consiste en apertar a malla, levando o seu entrecruzado 
ao mínimo, para que todos os que queiran patria, 
quedemos xuntos do mesmo lado. 

Creo que o sentido de patria é, pois, o punto central da 
unidade nestas circunstancias que estamos a vivir. 

Pois xa nin sequera é só o proxecto socialista o que o 
inimigo busca destruír. Non é unicamente o soño de 
futuro que algúns impulsamos. É a propia idea de nación 
e da soberanía dun pobo o que está en xogo.  É a propia 
patria, na súa esencia vital, a que está a ser agredida 
económica e financeiramente.  Aldraxada e  calumniada 
no mediático. E ameazada militarmente. 

Non poderán, dixo o Comandante. “Ante esta 
circunstancia de novas dificultades -do tamaño que foren- 
a resposta de todos e de todas os patriotas, os 
revolucionarios, os que sentimos á Patria ata nas  vísceras 
como diría Augusto  Mijares, é unidade, loita, batalla e 
vitoria”. 

Tendamos a rede con vontade e sabedoría, para que 
ninguén que ame a Venezuela quede fóra. 
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ELOXIO DO CONTRAATAQUE 
10.05.18 

Síntoo na rúa. Recólloo do pobo  chavista, que cargou 
sobre as súas costas o peso das dificultades cada día, pero 
que igual brilla nos seus ollos a confianza. Desprégase 
por todas partes. Refírome ao espírito de contraataque, 
incorporado á conciencia activa do pobo a partir dos 
ensinos de  Chávez. 

“Vostedes lembran que trataron de rendernos por fame, 
sabotaxe alimentaria. A resposta foi, ben, o contraataque 
e iso ten que ser unha norma revolucionaria: cada 
agresión burguesa debe ser respondida cunha 
contraofensiva de profundización revolucionaria”. 

Díxoo Chávez  o 15 de agosto de 2012: o contraataque, 
unha norma revolucionaria. 

Tamén Nicolás Maduro, como fillo de Chávez, manexa 
esa mesma noción de contraataque. Non só o dixo 
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repetidas veces, senón que o puxo en práctica, como no 
caso do chamado a Constituínte.   Que foi, naquel 
momento crucial, senón unha contraofensiva contra a 
violencia fascista? Ese concepto forma parte do seu 
pensamento como líder. 

E o mesmo puidésemos dicir da maioría dos máis 
importantes dirixentes nosos, homes e mulleres, nos cales 
o concepto de contraataque pasou a formar parte da súa 
espiritualidade política. 

De maneira que estas eleccións, e o que delas derívese, 
hai que velas dentro dese mesmo ánimo de 
contraofensiva. 

Vivimos tempos duros, certamente. E virán situacións 
fortes. Quen o dubida? Pero seguros da vitoria, non 
temos outro camiño que avanzar con moita forza para 
profundar a Revolución. 

Quere dicir isto que non hai que abrirlle posibilidades ao 
diálogo? De ningunha maneira. O diálogo sempre será a 
opción civilizada para garantir a paz e recompoñer a 
convivencia esencial, cando o inimigo fractúrea. Iso 
tamén o aprendemos de Chávez. 

E debido a que nós venceremos, tocaranos promover o 
diálogo, e acudir a el coa  magnanimidade do vencedor. 
Pero tamén coa súa forza, a forza necesaria para que 
nunca volva repetirse unha situación como esta. E para 
avanzar cara ao socialismo. O pobo non entendería outra 
cousa. 

 162



TAL DÍA COMO HOXE 
14.10.18 

Espero que, por cortesía, a ninguén se lle ocorra sacar a 
conta dos anos que estou a cumprir, cando lles diga que 
tal día como hoxe, 14 de outubro, fai exactamente dez 
anos, eu cumpría 65. 

Conservo esa imaxe e o recordo fermoso e agradecido da 
tarta coa que me cantaron felicitacións aquel día na 
antesala do Consello de Ministros, Palacio de  Miraflores. 
O cálido sorriso do Comandante Chávez acompáñame 
por sempre, xunto coa súa amizade. 
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SER MINISTRO DE CHÁVEZ 
06.02.19 
 

Que significa ser ministro de Chávez? Que altas 
responsabilidades conleva? O propio Comandante 
ofreceunos algunha clave para entendelo e asumilo, na 
oportunidade  do xuramento de María León como 
ministra, o 24 de abril de 2008. 

Así o dixo: “O que acepta ser ministro de Chávez, ben, se 
cadra non vai durmir máis, se cadra non ten nin un 
domingo libre, pero ben, necesitamos aquí traballo pleno 
e completo para que esta revolución siga a súa marcha e 
para construír o socialismo”.   

Non durmir máis, se cadra. Traballo pleno e completo. 
Velaí un par de duras condicións operativas, para quen 
acepte o cargo. 
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Pero as outras condicións esixidas van máis aló. Pois 
conectarse coa motivación profunda: “para que esta 
revolución siga a súa marcha e para construír o 
socialismo”, xa representa un compromiso situado no 
plano existencial, que transcende o operativo. Ten que 
ver coa consecuencia e a ética revolucionarias, coa 
preservación da moral de combate e co exemplo de 
vida.  

Quen asumimos ser ministros de Chávez, con plena 
conciencia do que significaba, seguímolo tendo moi claro. 
E aínda que o Comandante non nos acompaña 
fisicamente, alí está o pobo a quen nos debemos, e a quen 
identificamos con el: “Isto non é unha consigna, non, 
pero en verdade, verdade, Chávez xa non son eu, Chávez 
é un pobo”. 

Un pobo ao que o Comandante xurou non traizoar nunca: 
“Por iso eu xúroo, prefiro morrer antes que traizoar ao 
pobo venezolano”. 

E por iso tamén nós, quen asumimos o privilexio histórico 
de ser os seus ministros, xurámolo con el, co noso 
querido comandante eterno, e dicimos en voz moi alta e 
con orgullo, que preferimos morrer antes que traizoar a 
Chávez, ao noso pobo e á Revolución  Bolivariana.   

Leais sempre. Traidores nunca.  
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CREDO 
13.06.19 

Dezasete anos despois de escribir Por que son  chavista?, 
quero reafirmar a miña condición de tal, irreversible e 
absoluta. 

Esa condición ten o seu  baseamento nalgunhas crenzas 
políticas que cultivo con esmero. Aínda que talvez, para 
definilas, a palabra “motivacións” sexa máis apropiada 
que “crenzas”. 

En todo caso, aquí enuméroas cun breve enunciado. 

Creo no  bolivarianismo, como a guía para conquistar a 
nosa verdadeira independencia en América Latina e o 
Caribe, culminando o proceso que se iniciou fai máis de 
douscentos anos. 
Creo no  chavismo, como a estratexia venezolana para 
alcanzar esa independencia no tempo presente.  
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Creo no legado do noso Comandante eterno Hugo 
Chávez. Na riqueza do seu pensamento e exemplo 
revolucionario. No Plan da Patria que nos deixou. Nas 
súas últimas instrucións sempre vixentes, de unidade, 
loita, batalla e vitoria  

Creo no noso pobo, como protagonista da revolución, no 
pleno exercicio do poder popular.   Creo moi firmemente 
no goberno  bolivariano, presidido hoxe por Nicolás 
Maduro, cuxa responsabilidade suprema é garantir a 
unidade dese poder. 

Creo na Forza Armada Nacional  Bolivariana. Na súa 
conciencia  patriótica e  antiimperialista. Na súa 
identificación como pobo en armas. 

Creo no Partido Socialista Unido de Venezuela, no que  
orgullosamente milito. 

Creo na razón amorosa. Creo na Causa humana.   Na 
dignidade e o decoro. No valor da diversidade, nas 
virtudes da convivencia, na paz, na bondade e na 
suprema forza da beleza.   

Creo na igualdade establecida e practicada. Creo   na 
liberdade. E na xustiza que a condiciona. Creo no soño 
milenario da emancipación. Creo no socialismo. 

Na memoria colectiva, como a clave necesaria para 
deseñar o futuro. Na democracia ilimitada. Na revolución 
tal como definiuna Fidel. 

Creo que somos invencibles, máis aló da conxuntura. 
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5 DE MARZO * 
5.03.20 
 

Dedicado a  Wladimir e escrito para Federico 

Tiven o privilexio de contar con dous inmensos mestres 
que tamén foron os meus xefes, ademais de amigos e 
camaradas. Alfredo Maneiro e Hugo Chávez.  
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Cada un en distintos momentos da miña vida política. É 
dicir, da miña vida. 

Mestres, porque con eles  fun afinando a mirada para 
descifrar a realidade e facela comprensible. 

Xefes o foron, porque iso é o que voluntariamente asumín 
cando aceptei traballar ao seu lado, o cal constitúe un dos 
meus máis íntimos orgullos.  

Amigos, porque co tempo fóronse establecendo entre nós, 
en cada caso, entrañables lazos de confianza, creo que, 
absoluta.  

E camaradas, porque, con iguais propósitos xerais,  
coincidimos no mesmo lado da batalla humana, aliñados 
baixo a mesma bandeira. 

Deles aprendín, entre outras moitas cousas, que a paixón 
polo pensar, debe encaixar perfectamente na paixón polo 
facer.  

Que a palabra non é unha moeda de cambio. Nin a 
dignidade tampouco. 

Que non só vale a pena, senón que é necesario, chegar ao 
fondo da verdade para comprendernos. 

Que a derrota non existe, mentres poidas toparche co teu 
propio corazón nas catacumbas do pobo. 

Que o poder perténcelle, xustamente a ese pobo e que a 
nosa tarefa consiste en devolverllo.  
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Que a democracia deberá ser participativa e  protagónica, 
para que realmente o sexa no seu pleno sentido. 

Que a construción das transformacións require de infinita 
paciencia e dunha enorme audacia.  

Aprendín que a calidade revolucionaria e a eficacia 
política non son incompatibles senón, así a todo, 
complementarias. 

Que en cada fase da loita, preciso é manter a pulsión cara 
ao obxectivo. E que a revolución é o mais grande dos 
obxectivos. 

Que do que se trata é de producir un cambio irreversible 
nas relacións sociais. 

Porque a razón amorosa é o instrumento e ao mesmo 
tempo o horizonte da causa humana.  

E aos golpes, comprendín tamén que non hai 24 de 
outubros, nin 5 de marzos que poidan connosco. Porque 
aquí estamos. E eles tamén están. Os nosos queridos 
mestres e compañeiros. 
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24 de outubro de 1982 e 5 de marzo de 2013 son as datas 
dos falecementos respectivos de Alfredo Maneiro e Hugo 
Chávez.



TRES CARTAS DO COMANDANTE 

Pareceume interesante finalizar esta colección de textos 
tal persoais sobre o Comandante Chávez, coa publicación 
de tres cartas que el, pola súa banda, escribiume a min en 
distintas oportunidades con motivo da celebración dos 
meu aniversario. 

A parte do afecto e a confianza entre nós que nelas faise 
patente, o que me interesa resaltar é a maneira como o 
Presidente reflexiona sobre as tarefas que me encargou e 
me da orientación sobre os principios que debo seguir nas 
miñas funcións de goberno, tanto en materia cultural, nas 
dúas primeiras, como no relacionado coas políticas de 
vivenda na de 2008. 

Un amigo, pero tamén un xefe que non me permite  
apoltronarme nin  burocratizarme. E que me lembra que 
a nosa tarefa fundamental é servir ao pobo. 
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1 
REPUBLICA  BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DESPACHO DO PRESIDENTE 

Miraflores 14  Oct 2004 

Compatriota 
Francisco  Sesto Novás 
Ministro de Estado para a Cultura 
Presente.- 

Querido Farruco: Amigo meu: 

Recibe un saúdo  bolivariano e revolucionario xunto coas 
miñas felicitacións no día do teu aniversario. Neste día, 
camarada, quero dicirche, unha vez máis, que me 
produce unha profunda alegría, atopar en ti ao líder para 
impulsar a transformación cultural que tanto 
necesitamos. 

Tiña a certeza de que logo dunha vida consagrada á loita 
revolucionar ia , t i non che apoltronar ías nin  
burocratizarías: esa certeza confirmouse plenamente. Iso 
lévame a soster que unha Revolución non é só as súas 
grandes realizacións senón, tamén, os homes e as 
mulleres que a encarnan e proxéctana. 

Desde os anos heroicos de Cása da Auga Mansa, coñezo a 
túa lealdade cara ás grandes causas do Pobo venezolano. 
Alí entraches, para dicilo coas palabras de Don Quixote, 
en fero e desigual combate contra o colonialismo 
cultural que tanto dano fíxolle a Venezuela. Dixen fíxolle, 
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pero en realidade, ninguén mellor que ti o sabe, aínda lle 
fai. A diferenza é que no presente estamos a dar a batalla 
nas mellores condicións e o camiño cara á vitoria está 
aberto: necesario é vencer, si, porque a consolidación da 
nosa Revoluc ión es tá es t re i tamente unida á 
transformación das conciencias e estas, en realidade e en 
verdade, transfórmanse con cultura. Mentres máis 
avancemos nesta dirección, como di o poeta Gustavo 
Pereira, máis Patria libre latexará baixo os nosos pés e 
baixo os pés dos nosos fillos. Agora si, o que era o 
privilexio de poucos está a comezar a ser o patrimonio 
das grandes maiorías, excluídas, durante tantos anos, do 
goce dun ben social fundamental como a cultura. 

En 1941, Albert Camus escribiu estas conmovedoras 
palabras: Temos que  remendar o que se desgarrou, 
facer que a Xustiza sexa imaxinable nun mundo tan 
evidentemente inxusto, que a felicidade teña algún 
sentido para os pobos envelenados pola  desdicha do 
século. Naturalmente, é unha tarefa  sobrehumana. 
Pero chámase  sobrehumana á tarefa que os homes 
tardan moito en levar cabo: iso é todo. Si, Farruco, 
tardamos moito en ter a oportunidade de realizar, por fin, 
a que agora é a nosa tarefa e, máis aínda, a nosa Misión  
sobrehumana: a de permitir que o noso Pobo alcance e 
asuma a sua real e verdadeira felicidade, a sua real e 
verdadeira plenitude como Pobo a través da cultura. Dela 
é o primeiro  facedor, o obreiro protagónico, e a ela 
enriquece día a día coa súa constante creación a partir da 
súa memoria e imaxinario colectivo. Estamos 
remendando colectivamente o que estaba desgarrado e á  
desdicha de varios séculos que pesan aínda sobre o tempo 
que vivimos, estamos a convertela en forza liberadora. 
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Ti dixeches varias veces que temos que acabar con esta 
permanente existencia inédita do noso Pobo. Existencia 
inédita, si, cuxa real e verdadeira causa é unha soa: a 
exclusión. Comezamos a romper os aramados cos que 
elites cercaron a cultura. A súa liberación do secuestro 
que padeceu durante tantos anos está en marcha. Deixou 
de ser ese terreo única e exclusivamente reservado para 
especialistas e creadores: está a volverse unha 
experiencia decisiva que forma parte da  cotianidade do 
noso Pobo, si, como mundo de vida que xera sentido e 
valores. Por iso, estamos a comezar a lograr unha real e 
verdadeira integración cultural cara a dentro. Non 
podemos dar marcha atrás e é imperativo transformar o 
país ao que converteron no país dos poucos privilexiados 
e dos moitos excluídos culturalmente. 

Unha Revolución verdadeira, como a nosa, non se 
fundamenta só na construción dunha nova, xusta e 
igualitaria orde política, económica e social, senón na 
xeración dun mundo de vida plenamente humano, dun 
universo de valores que ten á solidariedade no seu 
centro, dun novo entendemento das relacións entre os 
homes, dunha nova sensibilidade. 

Desde sempre, ti sentiches nos teus talóns o  costelar de  
Rocinante,  parafraseando ao  Ché, para volver ao 
camiño, coa  adarga debaixo do brazo, e botar a túa 
sorte, unha e outra vez, cos pobres da terra. Non había 
mellor condutor, entón, para esta ardua campaña en 
contra das tebras ás que quixeron someter eternamente 
ao noso Pobo. Por iso mesmo, o potencial transformador 
da cultura ten hoxe voz propia no Gabinete: a dun 
Ministro que é, primeiro que nada, un revolucionario. 
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Non podo senón apelar, con profunda emoción, á 
memoria compartida deste tempo de loita e de amor, 
para desexarche moitos anos de vida e moitos anos de 
logros: sei que estarán dedicados enteiramente ao servizo 
da construción da Patria boa e bonita coa que soñamos 
desde que nos creceu a conciencia. Recibe, unha vez 
máis, as miñas felicitacións. Xunto aos teus, únome á 
celebración deste día: cóntame sempre entre eles. 

Fraternalmente 
Feliz Aniversario 
Camarada !! 
Hugo Chávez Frías 
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Cidadán 
Francisco de  Asís  Sesto Novás 
Ministro da Cultura 
Presente.- 
  
Irmán Francisco: Querido Farruco: 

Do mesmo xeito que o Santo de  Asís, consagráchesche a 
profundar non a pobreza, senón a cultura no país, para 
satisfacer as túas necesidades de expresión. Un cabaleiro, 
un dialogante que non pode ocultar a decantada 
elegancia do seu intelecto, celebra un ano máis do seu 
tránsito vital para seguir construíndo unha obra que será 
nube perpetua de  levidade e fondura. 

Humanista de visión política que cre na cultura e o 
destino do home, conxugas a poesía infinita do sacrificio 
voluntario e sincero para emprender accións que 
contribúan a fortalecer o tecido cultural do venezolano, 
condenado - ata o de agora- a unha permanente 
incapacidade para o exercicio e goce da sabedoría, da  
erudición, da arte. 

O poeta cubano Enrique J. Varona é autor dunha 
cláusula, cuxo contido permítome citalo, porque ben 
pode referirse a unha personalidade excepcional coma ti: 
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"Non hai educación posible, mentres non nos 
persuadamos 
que o importante, o decisivo 
non é o que o home aprende, senón o que 
o home executa. A vida é acción e non lección,” 

e ese accionar teu a favor deste proceso revolucionario, 
c e l e b r á m o l o m i r a n d o o f u t u r o e o p a s a d o 
simultaneamente. 

Testemuña desta época e promotor da evolución cultural, 
é moito o que teño que agradecerche polo túa valerosa 
actitude vital e o teu intenso contido vivencial, nun 
momento decisivo para a instauración definitiva do 
Socialismo do Século  XXI. 

En defensa dos valores que compartimos e  irmandados 
polo sentimento  bolivariano,  únome aos teus familiares 
e amigos para desexarche un feliz aniversario e 
alentarche para que sigas fomentando a recuperación de 
valores e tradicións culturais. 
  
Feliz Aniversario, 
camarada Farruco! 
Felicidades 
  
Hugo Chávez Frías 
Ata a Vitoria sempre! 
Venceremos!! 
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Miraflores, 14 de outubro de 2008 

Francisco de  Asís  Sesto  Novas 
Ministro do Poder Popular 
para a vivenda e Hábitat 

Querido Farruco: 

Farruco, no comezo dun novo ano de vida, quero 
saudarche na luz do compañeirismo, a  camaradería e a 
amizade: na luz que permite, así o creo, que os 
verdadeiros irmáns atópense. 

Quero lembrar contigo, neste gran día, unhas palabras do 
mestre Villanueva, que sei que condensan, en moito, o 
teu espírito creador: A arquitectura é acto social por 
excelencia, arte  utilitario, como proxección da vida 
mesma, ligado a problemas económicos e sociais; e 
non unicamente a normas estéticas. Para ela, a forma 
non é o máis importante; a súa principal misión: 
resolver feitos humanos. 

Estamos obrigados a saldar unha das débedas máis 
inxustas que aínda arrastra e padece o noso pobo: un 
teito propio dentro do cal poder vivir e habitar con 
dignidade. Este é o feito humano que de non resolverse, 
condenaría ante a historia, polos séculos dos séculos, á 
nosa Revolución  Bolivariana. 
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Xuro que un día os arquitectos entenderán ao home e 
xustificarano. O mellor deles será o que mellor lle coñeza 
e lle sexa máis fiel: o mellor arquitecto será aquel que 
dignifique ao home, dicía ese coloso que foi e segue 
sendo  Whitman. 

Xuremos xuntos, Farruco, por ese día de gloria que xa 
está a chegar: o día de entender e xustificar a cada 
venezolana e cada venezolano; o día do coñecemento e a 
fidelidade á nosa condición humana na súa luminosa 
verdade. 

Teño confianza en ti, arquitecto da patria bonita, o mellor 
arquitecto, e na túa convicción socialista: na túa 
capacidade para dignificar á inmensa humanidade 
venezolana. Un forte abrazo e mil felicidades. 

i Feliz aniversario para toda a vida! 

il Ata a vitoria sempre!!! 
iii Patria, socialismo ou morte!!! 
ili Venceremos!!! 
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