
 1



Farruco Sesto 

SER DE ESQUERDA 
DESPOIS DE CHÁVEZ 

Unha edición dixital da  
Agrupación Xosé Velo-A Nosa América 

@XoseVelo 
https://agrupacionxosevelo.gal 

agrupacionxosevelo@agrupacionxosevelo.gal   

Vigo, abril de 2020. 

 2



 

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 
Venezuela en Vigo.

Obra principal en galego: Da estrela o da fouce 
(1967) Achegamento aos trebellos (1970), Por unha 
muller (1971) UPGPoemas (1973) Porta aberta 
(1975), Arte Poética, poema de amor a Rosalía 
(1984) Isolda (1988), Cuestión de nomes (1990) e 
Auga Final (1995). Toda ela recollida na antoloxia 
Pequenos encontros, as marcas deixadas, publicada 
por Espiral Maior, en 2010, nunha edición de 
Yolanda Castaño, com limiar de Xosé Luis Méndez 
Ferrín.

 3



L 
LIMIAR 

Este libro 

  
A partir da miña experiencia de vida como militante da 
esquerda en Venezuela, durante boa parte da segunda 
mirade do século xx e o que vai de século xxi, 
participando como uno máis no proceso que levou á  
Revolución  Bolivariana, pensei na conveniencia de poñer 
por escrito algunhas ideas sobre o que iso significa, vale 
dicir o ser de esquerda, no mundo contemporáneo. 

Sei que non son iguais, e nin sequera parecidas ás veces, 
as condicións económicas, sociais e políticas das distintas 
sociedades e países neste mundo complexo, composto por 
diversas realidades xeográficas e culturais e con procesos 
históricos diferentes.  E que por tanto non caben receitas, 
nin manuais, nin fórmulas, nin decálogo algún, que 
poidan contribuír a  entretecer tanta diferenza para darlle 
unidade ideolóxica.  

Pero entendo tamén que o que, en todo caso, hai, ou 
debe haber, como a lgo común que at ravese  
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transversalmente calquera proceso de loita social de 
avanzada, onde queira que sexa, é un compromiso ético 
coa humanidade no seu conxunto.  Pois a partir dese 
compromiso profundo, o dunha ética que se vai 
elaborando desde a realidade, pero tamén desde a 
relación dialéctica entre ela e o gran propósito xeral de 
edificar un mundo de seres humanos libres e 
substancialmente iguais, é que nos identificamos con esa 
convención política que denominamos esquerda. 

Que ese nome non serve? Talvez así sexa. Pero o ámbito 
conceptual segue estando aí. Pois dalgunha maneira 
recoñecémonos uns cos outros, compartimos algúns 
criterios xerais e somos fillos de certos referentes 
históricos que nos colocan no mesmo lado, con todas as 
diferenzas posibles e os seus matices, e máis acó delas. 

Este libro pretende, pois, así, cualificar algunhas 
posicións asumidas, para min mesmo e para os meus 
compañeiros próximos, no entendido de que de cando en 
vez hai que limpar a casa, poñela en orde, abrir de par en 
par as súas xanelas e  repintar, se cabe, as súas paredes, 
para volver ter claro onde estamos, en que punto vivimos 
e cal é a paisaxe que nos rodea. 

O título 

Ser de esquerda despois de Chávez, como título xeral 
destas reflexións, ademais de constituír unha homenaxe 
persoal ao Comandante, recolle o punto de partida a 
partir do cal se van desenvolvendo neste libro a escritura 
das súas partes. Hai unha experiencia alí que, como 
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dixen, é a da Revolución  Bolivariana, que me serve de 
punto de apoio para o razoamento e a exposición das 
ideas e criterios.  

É por esa mesma razón que a presenza de Chávez, no seu 
pensamento e na súa obra, percorre todo este pequeno 
libro de punta a punta. No meu caso, non o puidese facer 
doutra maneira.  

A foto da portada 

No mesmo sentido, elixín a fotografía da portada para 
ilustrar a idea de que o poder ao que se aspira desde a 
esquerda, non é outro que o poder do pobo. Refírome así 
ao poder do pobo real, actual, nas súas condicións de 
existencia, non o dunha abstracción á que se entenda 
como tal.  

Non coñezo as circunstancias en que se produciu a escena 
que se recolle na fotografía, pero pódoas imaxinar. Nun 
percorrido pola sabana venezolana, o Comandante acerta 
a pasar por un rancho campesiño, humilde, moi pobre, 
construído de  bahareque (paus e barro) con teito de 
palma, e decide baixar do vehículo de dobre tracción 
onde de seguro viaxaba e, en solitario, chega ata a muller 
e anícase  fronte a ela para conversar e devolverlle, aínda 
que fose  simbólicamente nese momento, o poder político 
que lle pertence. Non é unha escena para a galería. 
Senón que é máis ben o resultado xenuíno dese 
compromiso ético coa humanidade.  Pois Chávez era así. 
E ese é o sentido da política que debemos reivindicar con 
forza para a esquerda. Ser de esquerda é iso.  
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Debo dicir que outra foto posible para a portada era 
estoutra que mostro aquí, na que o Comandante se 
inclina para bicar as mans do pobo, recoñecéndoo como 
único e lexítimo soberano.  

Os temas 

Os temas aquí tratados, sobre os cales se reflexiona un 
pouco, nunha sorte de pequenos ensaios, son produto 
dunha selección persoal.  Creo que me funcionan 
perfectamente para adxectivarnos, vale dicir, para axudar 
a perfilar aquilo que somos.  Tómese todo iso como un 
exercicio entre outros posibles.  
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Na maioría dos casos, aínda que non sempre, eses temas 
poden nomearse cunha soa palabra ou cunha moi curta 
frase. Con todo, por razóns que máis ben teñen que ver 
coa escritura,  a exposición de cada tema tituleina de 
maneira diferente. 

Na seguinte relación, que ademáis constitúe o índice, está 
identificado cada un dos temas 

I 
Índice: 

Ser de esquerda     10 

Todo comeza nunha dor    13 

O tema da dignidade     16 
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O compromiso vital, estar completo   19 

A causa humana      22 

A idea mesma de revolución    25 

Reflexións sobre o vivir en plenitude   29 

A arma do amor     32 

O concepto de poder     34 

Poder liberador do coñecemento   36 

Mergullarse no pobo     39 

O establecido e o practicado    42 

A esquerda e a débeda social    44 

Hoxe temos  patria     46 

Unha cuestión de ética que se constrúe       48 

Loa ao ánimo de combate    50 

Democracia sen límites     52 

O feminismo, o socialismo    54 

Cultura e emancipación    56 

A loucura, fase superior do imperialismo  58 

Con verdade e política     61 

Poética da mirada de esquerda    63  

Pensar e facer      66 
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E 
SER DE ESQUERDA 

Hai conceptos, representados por palabras, que nacen 
para axudar a comprender a realidade nun momento 
dado e nunha situación determinada. No ámbito da 
política un deles é o de esquerda, que na súa orixe serviu 
para expresar a posición política dun dos bandos en 
pugna na Asemblea Constituínte xurdida no proceso da 
Revolución Francesa.  O bando oposto, por 
contraposición lóxica, era a dereita. Ambos conceptos 
políticos persisten aínda  universalizados a todas as 
culturas e xeografías máis de dous séculos despois. Pero, 
particularmente o de esquerda converteuse nun termo 
tan ambiguo que as veces de pouco serve. Co paso do 
tempo, perdeu toda a súa capacidade de precisión, 
servindo para significar calquera cousa, tanto a efectos do 
propia auto definición como para o seu uso interesado 
polo inimigo.  

De maneira que, a efectos de coñecernos nós mesmos, e 
de recoñecernos quen queremos cambiar o mundo de 
base, paréceme que podería ser de moita utilidade 
precisar ese termo, esquerda, no ámbito da nosa posición 
política.  
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E falo de quen queremos “cambiar o mundo de base”, 
tomando a metáfora da letra da Internacional, porque ese 
sería un primeiro punto de arranque para a definición 
que buscamos construír. Sería de esquerda, segundo isto, 
a efectos prácticos, quen puidese oír, e mesmo cantar, ese 
marabilloso himno sen sentir ningún tipo de rubor nin de  
desapego do que nel exprésase.  

Arriba os escravos da Terra, en pé esfameada lexión,  atrone 
a razón en marcha, é o fin da opresión… O mundo ha de 
cambiar de base, escravo de hoxe libre has de ser. 

Reencontrarnos en profundidade con esa letra para 
identificarnos, é unha maneira de recoñecernos como 
iguais na diversidade. Un recoñecemento imprescindible 
a efectos de construír a unidade necesaria para lograr a 
vitoria na “loita final”. Desde logo que, en boa parte das 
distintas conxunturas políticas, esa unidade seguramente 
se debería expor incluso máis aló da esquerda como tal, 
sumando todas as forzas posibles contra un inimigo 
común, pero o que si debe ser verdade é que en todos os 
casos posibles e imaxinables, a esquerda debería xogar un 
papel relevante, non de comparsa, para lograr 
transformacións reais que valesen a pena. Polo menos 
como catalizador do proceso. 

Como definir entón, actualizándoo ao tempo presente, o 
concepto de esquerda? Non é tarefa fácil facelo en poucas 
liñas, pola complexidade do tema e a necesidade de 
poder encaixar esa actualización en todas as situacións, 
xeografías e culturas, que non son poucas. 
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Ser de esquerda en Venezuela, ser de esquerda en Galiza, 
por exemplo, ou en calquera outra parte de planeta, ten 
ou debería ter, o mesmo significado? Penso que diso 
t rátase , xustamente, de conseguir as pautas  
xeralizadoras, identificadoras, que nos permitan 
recoñecernos.  

Respecto diso, creo que a mellor maneira de conseguilo é 
por medio da adxectivación do concepto, da súa 
cualificación, a través do intento de enchelo de contidos 
como quen viste unha palabra, un substantivo calquera, 
resaltando as súas calidades. E iso é o que me propoño  
humildemente facer. 

Para iso, tomarei como referencia as experiencias vividas 
na miña condición de militante dun proxecto  
emancipador tan notable e singular como o da 
Revolución  Bolivariana. Un proxecto posto en marcha e 
liderado durante un tempo grande polo comandante 
Hugo Chávez, cuxo pensamento o segue guiándo aínda 
nos seus aspectos esenciais.  Un proxecto tamén que, á 
súa vez, considérase herdeiro e continuador do soño de 
Independencia asumido fai xa máis de dous séculos polo 
Libertador Simón Bolívar. Pois pensamos e defendemos 
que a memoria conta, no transcorrer das xeracións, para 
enlazar o pasado inevitable co futuro que se  prefigura. 

En calquera lado é así. En calquera escenario das loitas 
humanas.  
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D 
TODO COMEZA NUNHA DOR   

Ser de esquerda, é a consecuencia máis intelixente 
da capacidade humana de sentir dor. Refírome á dor 
na alma ante a dor allea. Díxomo unha vez o 
Comandante Chávez, referíndose a como se había el 
iniciado na inquietude política cando aínda era un 
moi novo cadete da Academia Militar: “En verdade 
por aí comeza todo, por unha dor, Farruco, 
verdade?”  

E eu, repensándoo daquela, acordeime da “canción 
en dor maior” do trobador insignia venezolano Alí 
Primera. É unha dor moi propia da esquerda, que 
ten que ver coa identificación co outro, co que sofre 
por mor da inxustiza. Talvez porque a dereita 
procesa a súa reacción ante o sufrimento alleo 
d o u t r a m a n e i r a , m á i s d i s t a n t e , m á i s  
“descontaminada”.  

Unha dor, entón, a partir do que é captado por unha 
mirada que nace desde a pureza esencial. En certo 
xeito, desde o  candor, de quen está espido na 
primeira mirada ao mundo. Chávez tamén, ante 
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unha pregunta sobre como era posible a indiferenza 
dos políticos da burguesía que parecesen non ver a 
miseria de pobo, tan evidente nos barrios que se 
despregaban ante os seus ollos por toda a cidade, 
díxonos: “É que habería que darlle a volta a aquel 
refrán que di ‘ollos que non ven, corazón que non 
sente’. Para entender esa indiferenza visual, esa 
particular cegueira, habería que dicir ‘corazón que 
non sente, ollos que non ven’. “ 

De maneira que é a partir da dor e da sensibilidade 
humana que o capta, coa mirada pura, que se xera a 
atención, e de alí a reflexión, a pregunta de fondo, o 
oportuno por que? E de alí á súa vez a conciencia, e 
dela a toma de posición, e a partir de alí a vontade 
de transformación. De maneira que cando te dás 
conta, xa fixeches da política profunda o teu campo 
de vida.   

Ser de esquerda hoxe, e xa non pode haber dúbida 
diso despois de que Chávez díxoo con tanta 
claridade, é recoñecer nesa dor o Big Bang  
primixenio, o punto de orixe do compromiso social 
que un asume como puntal da propia existencia. É 
non esquecerse nunca diso, dese primeiro impulso, 
sabendo desde a alma que non se chega á vida 
política a través do razoamento teórico. Ese vén 
despois. Chégase, si, desde a dor que a inxustiza 
causa. 

Creo que esa espantosa frase tan repetida de que 
“quen non é de esquerda cando é mozo, non ten 
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corazón, e quen o segue séndo de vello non ten 
cabeza”, o que fai é tocar dun modo cínico ese 
punto, asumindo como un valor a perda de 
sensibilidade ante a dor allea, para darlle paso aos 
intereses persoais desde o razoamento de que “o 
mundo é así”.  Iso é o que hai detrás desa suposta 
constatación: a deshumanización da política.  Por 
máis que ás veces non é senón un devandito 
“enxeñoso” para xustificar a propia traizón. 

Hai que dicilo con moita claridade: a consecuencia e 
a honestidade intelectual,  están entre as máis altas 
virtudes sociais do ser humano.   Nun militante de 
esquerda leal consigo mesmo, non hai maneira de 
que ningún razoamento desde unha mirada xa 
contaminada, poida borrar o efecto desa dor  
primixenia ante o sufrimento alleo. 

 15



D 
O TEMA DA DIGNIDADE 

En termos políticos resaltar o tema da dignidade é, ou 
debe ser, un principio entrañable para a esquerda. 
Refírome, desde logo, á consideración da dignidade 
esencial de todos e cada un dos seres humanos como 
punto de partida para o establecemento de calquera 
relación política, social ou económica, entre persoas, 
grupos, nacións ou culturas. Ten que ver por suposto con 
ese outro gran postulado, o da igualdade, pero sen 
dúbida indo máis ao fondo, ata alcanzar a medula da 
existencia e da coexistencia. 

No caso específico de Latinoamérica, o concepto de 
dignidade adquiriu unha particular significación, por 
estar sempre presente, mesmo no enunciado dos grandes 
propósitos xerais. Sen quitarlle a súa condición universal, 
poderiamos asegurar que é un tema moi latinoamericano. 
Ao longo dos séculos, historicamente, esa idea, a da 
dignidade, foi tomando corpo, a través das loitas de 
emancipación. Bolívar, como o resto dos grandes 
Liberadores, a tíña moi presente no seu ideario. “Españois 
en Venezuela! Volvede á vosa Patria: ela é libre, ela é 
xusta, ela recobrou a dignidade de Nación” escribiu 

 16



Bolívar nunha proclama desde o seu Cuartel Xeral en  
Angostura, o 9 de febreiro de 1819.  

E para Hugo Chávez, como gran bolivariano que sempre 
foi, ese concepto formaba parte inseparable da súa 
posición ante o mundo. 

Eu afirmei que, no caso de Chávez, os dous grandes  
disparadores do proceso inter ior que o f ixo 
revolucionario,  consustanciais á súa propia orixe, son a 
dor ante o sufrimento alleo e o sentido da dignidade 
humana. 

En todo caso, el non o ocultaba. O da dignidade é un dos 
seus temas recorrentes.  

Extraio as seguintes frases do que se considera a súa 
última mensaxe ao pobo, o do 8 de decembro de 2012: 
“Miseria! Ben, as miserias “Nada humano éme estraño...” 
dixo alguén, miserias… pero por encima de todo coa 
fronte no alto, coa dignidade incólume, eh? Como pobo, 
como nación e eu como individuo, como un máis, un 
máis desta gran corrente bolivariana que aquí se 
desatou.” 

Coa dignidade  incólume, di, por encima de todo. Que 
importante! Tanto na consideración do individuo, como 
na do colectivo.  

Ser de esquerda hoxe en día, pois, é ter a ese punto 
concreto, e a esa noción do ser humano que o incorpora, 
colocados na cima da sensibilidade. 

 17



Dixemos que somos iguais. Ou que debemos selo na nosa 
diversidade. Pero se non o somos, polo menos debemos 
selo no tocante á dignidade. Unha dignidade que é a base 
de todas as demais consideracións. Pois se somos 
igualmente dignos, non é admisible que nos unan 
relacións de explotación, nin de opresión, nin de 
discriminación ou exclusión. Xa que é precisamente 
contra ese tipo de relacións que xorde o pensamento de 
esquerda e a acción liberadora que lle dá sentido.   

 18



C 
O COMPROMISO VITAL, ESTAR COMPLETO 

Varias veces oímoslle a Hugo Chávez aplicarse a si mesmo 
un concepto de compromiso tomado de Simón Bolívar e 
que o resumía na frase: “Onde eu estou, estou completo”.  
Sabiamos entón que o dicía con plena convicción e 
propiedade. 

No seu caso, sen dúbida, co sentido dunha entrega total, 
absoluta, de vida, sen reservas, sen escatimar nada, sen 
condicións, para o grande, pero tamén para o pequeno, 
no que fixese falta. Tanto é así, que mesmo lle oímos dicir 
tamén nun momento difícil da súa vida, loitando pola súa 
saúde, “consumireime  gustosamente ao servizo do pobo  
sufrinte”, como unha idea que definía e ilustraba o grao 
do seu compromiso. 

Ser de esquerda, hoxe, despois de Chávez, quere dicir 
dalgunha maneira asumir esa calidade de estar completo. 
De ofrecerse a si mesmo. De entregarse a esa chama 
interior, a ese “ardimento”, como noutra oportunidade 
describiuno o mesmo Chávez. Uns o alcanzarán máis, 
outros o lograremos menos. Cada quen dentro das 
condicións do seu ámbito persoal. Pero o esencial é non 
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perder de vista ese horizonte como unha referencia ética 
para a súa vida. Por algo dicía Ernesto Guevara que os 
revolucionarios son “o chanzo máis alto da especie 
humana”. 

O importante é ser coherente con esa disposición. Non se 
trata por tanto de que cada persoa que se asuma de 
esquerda, se consuma nunha fogueira particular. Pero, si, 
de que cada quen nese caso, faga o que poida facer desde 
as súas persoais circunstancias, sen acomodos, sen  
relativizalo todo a cada intre. Cada individuo, cada 
grupo, cada movemento na súa disposición verdadeira a 
transformar a realidade. 

Non é un tema de cantidade, é o que quero dicir, pero si 
da calidade do compromiso, da sinceridade conque se 
asuma. Estar completo no que se fai. Sen trampas nin 
autoenganos. Para “se graduar de home”, como engadía o  
Che á frase citada. Ou de muller, se é o caso. 

Pois non é de esquerda o individuo que xoga á política 
coma se o fixese ás cartas, sen sufrir nin un pouquiño, 
poñendo pura cabeza no xogo e nada de sentimento. O 
que pon un pouquiño de si, de modo moi calculado, pero 
resérvase o resto, non é de esquerda. É outra cousa, 
chámese como se chame. 

Esa posición política que, aínda non sentíndose a si 
mesma de dereita,  é con todo incompleta, escorregadiza,  
acomodadiza co “sentido común”, adaptativa, mesmo 
neoliberal nalgúns casos, como tanto se  acostuma nestes 
tempos de “fin da historia”, non é esquerda. Aínda que ás 
veces se auto defina como tal.  Non o é esa “esquerda 
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civilizada”, contemporánea, herdeira de formas e 
maneiras establecidas polos poderes dominantes. 

A esquerda, sendo subversiva por definición e de 
natureza inquieta e transformadora, ten ademais a 
característica esencial que á súa razón engádelle o seu 
corazón e pono completo. 
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C 
A CAUSA HUMANA 

“Nós, militantes da Causa Humana”.  

De tal maneira e con esa frase, identificaba Hugo Chávez 
a militancia política que exercía cos seus compañeiros. 
Así se vía a si mesmo, como militante da Causa Humana. 
Pois esa era no fondo, e non outra, a natureza da súa 
loita. Coa plena conciencia de que, aínda debéndose a un 
momento dado, e a unhas circunstancias xeográficas e 
históricas no concreto, a un pobo e a unha patria 
precisas, a motivación profunda transcendía esas 
circunstancias para alcanzar un plano universal.  

Nun tuit do 6 de outubro de 2012, o día anterior ás 
eleccións que o consagraron como presidente, escribía:  
“Aos Pobos irmáns do mundo, toda a miña gratitude polo 
seu apoio e solidariedade!! Sigamos con Bolívar loitando 
pola Causa Humana!!” 

Léase ben: pola Causa Humana, entendida como un todo, 
como algo coa capacidade de irmandar aos pobos. Como 
a confluencia xeral de todas as loitas sociais, ideolóxicas, 
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culturais, que, en definitiva, teñen como pano de fondo, a 
emancipación absoluta, integral, do xénero humano.  

Así, non é  concibible unha visión de esquerda que non 
contemple ese propósito, como un dos elementos que 
configuran e lle dan sentido completo á tarefa. Que 
constitúe, por así dicilo, a substancia da nosa 
espiritualidade política, unha espiritualidade baseada no 
humano de todos nós, de todas nós, onde queira que nos 
atopemos e se desenvólvan as nosas vidas. 

Sabendo que o ensimismamento non é útil para nada. E o 
illamento voluntario moito menos. 

Se a nosa causa é xusta e oportuna, ha de ser compartida. 
E repartida, contrastada, complementada, comprendida. 
Como nós compartimos causas de outros que as facemos 
nosas.  

Debido a que nos propoñemos cambiar o mundo 
transformando a realidade, entendemos que nin o mundo 
nin a realidade constitúen un escenario tan constrinxido 
como para aceptar unha mirada pequena, de curto 
alcance.  

O punto de vista que nos identifica, ha de ser  abarcante,  
incluinte, capaz de superar bandeiras e fronteiras. 

Sendo de esquerda, nada do humano énos alleo. Dicíao  
Terencio, pero resaltábao Marx como o seu lema favorito. 
E é que a humanidade é unha soa na súa complexidade e 
na súa diversidade. 
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S e n d o d e e s q u e r d a , s o m o s n e c e s a r i a m e n t e  
internacionalistas e estamos feitos a todas as batallas pola 
xustiza, sexa cal for o campo onde se libran. Se non para 
participar directamente nelas, polo menos para analizalas 
en todas as súas dimensións, tratar de comprendelas, e 
acompañalas desde a solidariedade. 
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R 
A IDEA MESMA DE REVOLUCIÓN 

“Revolución é sentido do momento histórico; é cambiar todo 
o que debe ser cambiado; é igualdade e liberdade plenas; é 
ser tratado e tratar aos demais como seres humanos; é 
emanciparnos por nós mesmos e cos nosos propios esforzos; 
é desafiar poderosas forzas dominantes dentro e fóra do 
ámbito social e nacional; é defender valores nos que se cre 
ao prezo de calquera sacrificio; é modestia, desinterese, 
altruísmo, solidariedade e  heroísmo; é loitar con audacia, 
intelixencia e realismo; é non mentir xamais nin violar 
principios éticos; é convicción profunda de que non existe 
forza no mundo capaz de esmagar a forza da verdade e as 
ideas. Revolución é unidade, é independencia, é loitar polos 
nosos soños de xustiza para Cuba e para o mundo, que é a 
base do noso patriotismo, o noso socialismo e o noso  
internacionalismo”. O díxo Fidel Castro o primeiro de 
maio de 2000. 

Acóllome a esa contundente descrición do que é, ou debe 
ser, unha revolución verdadeira, para que nos 
entendamos. Fidel o di por suposto desde a súa 
experiencia e aplicada ao caso de Cuba. Pero que igual 
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pode servir para calquera lugar do mundo.  Léase con 
coidado e reflexiónese sobre ela. 

Que pasou con esa proposta tan fermosa? Deixou seica de 
ter sentido? 

Durante moito tempo, a idea de revolución nutría e 
dáballe sentido á loita política da esquerda, que a 
colocaba sempre no horizonte do seu imaxinario. Podíase 
discutir, si, e en efecto facíase con vehemencia, sobre os 
tempos, as estratexias e tácticas para alcanzala, as 
oportunidades ou  inconveniencias do momento, as 
condicións obxectivas ou subxectivas, pero en xeral 
dábase por sentado que a revolución era o gran 
propósito. Un punto necesario como chegada, referido á 
toma do poder, e un punto de partida indispensable, 
unha vez alcanzado, para iniciar o proceso de 
transformación que se pretendía.  

As revolucións históricas eran os referentes, como 
proceso radicais de cambio, incluíndo á Revolución 
Francesa que lle deu base á toma do poder político pola 
burguesía. E no noso campo, por suposto, os exemplos da 
gran Revolución Soviética, a Vietnamita, a Chinesa, a 
Cubana, como revolucións que lograron consolidarse, 
entre outras moitas que non pasaron do intento, aínda 
que tamén contaban.  

Pero daquela todo foi cambiando. A era das grandes 
revolucións pareceu cesar. E a idea mesma de revolución 
comezou a verse como algo anacrónico, pasado de moda, 
innecesario, no seo das esquerdas. 
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En Europa e as súas zonas de influencia, iso converteuse 
no punto.  Desmembrouse a Unión Soviética e a nación 
rusa renunciou ao socialismo. O capitalismo deu pasos 
axigantados no seu afianzamento coa globalización 
neoliberal. E chegouse a preconizar mesmo, por parte 
dalgúns teóricos, “o fin da historia”. De maneira que as 
revolucións xa non eran necesarias, non tiñan sentido, 
carecían de base. A noción de loita de clases era un 
despropósito, que o que facía era procrear o caos e a 
violencia.  

E o resultado de todo iso é que na dinámica política había 
que aceptar o mundo tal cal é, buscando a súa 
transformación apenas no miúdo, no posible, no máis 
inmediato. Sen conectarse a grandes soños de 
emancipación que o que poderían eran xerar aínda máis 
dificultades.  

E por alí foise unha boa parte da esquerda, especialmente 
en América e Europa. 

Esa era a situación ata que inesperadamente, no tránsito 
entre dous séculos, morrendo un e despegando o outro, 
en Venezuela, coa chegada de Hugo Chávez á presidencia 
da República, comezou a falarse de revolución e a 
poñérselle nome: a Revolución Bolivariana. Herdeira de 
todas as anteriores, dos seus logros, pero tamén dos seus 
tropezos e, nalgúns casos, dos seus fracasos. Herdeira 
tamén do seu propio pasado, da súa particular historia 
por consolidar un proceso de independencia nacional, a 
través de dous séculos de loita  emancipadora. 

Velaí que un concepto que se consideraba trasnoitado, o 
de revolución, demostraba unha vez mais a súa 
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viabilidade con forza propia, coas maneiras e os métodos 
adecuados aos tempos novos. Distinta ás demais en certo 
sentido, pero ao mesmo tempo revelándose ante o mundo 
como unha revolución auténtica. Pois se non o fose de 
verdade, no profundo, non tería sustentación lóxica o 
cúmulo de ataques constantes e implacables aos que está 
a ser sometida desde entón por parte das forzas 
hexemónicas que decretaran o fin das revolucións.  

Unha revolución que, por outra banda, declárase pacífica, 
talvez a primeira, pero ao mesmo tempo con capacidade 
para defenderse. Pacífica, pero non desarmada, como 
dicía o Comandante Chávez. 

Unha revolución que se propón “cambiar o mundo de 
base” no seu propio territorio, acabar con toda 
explotación, con toda discriminación, de clase, de 
cultura, de xénero, con toda exclusión, para edificar unha 
sociedade “de igualdade e liberdade plenas”, segundo a 
frase de Fidel. E non é iso o que ten sentido para a 
esquerda? Que outra cousa se non? Non é esa aspiración 
a que lle dá contido ao traballo político de toda persoa ou 
grupo que se considere de esquerda? 

Ben é certo que os tempos cambiaron. Que hai unha ética 
social sobre o comportamento, que xa é un logro 
humano, por así dicilo. Que hoxe se manexan outras 
sensibilidades. Que unha revolución na nosa época non 
pode descartar a priori a opción non violenta, a vía 
pacífica, polo menos ata evidenciar a súa imposibilidade 
absoluta, se ese é o caso.  

Pero tamén é certo que a idea mesma de revolución está 
aí para todo inconformista co mundo de hoxe. Un mundo 
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mellor é posible, é o lema dalgúns movementos. Que 
facer para alcanzalo, para construílo?  

Máis aló das formas e os procedementos, a idea mesma 
da revolución adquire toda a súa vixencia no mundo 
neoliberal de hoxe, onde o pensamento único e un 
“sentido común” imposto desde os bloques dominantes, 
parecese pechar toda saída cara a unha sociedade de 
homes e mulleres plenos. 

Ser de esquerda nestes momentos, pasa por considerar 
como indispensable a opción revolucionaria. E de vela 
posible, cunha mirada xenerosa, de amplo horizonte, vale 
dicir cunha mirada de humanidade. 
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V 
REFLEXIÓNS SOBRE O VIVIR EN PLENITUDE 

A vida cotiá é o escenario principal no que transcorre a 
nosa existencia. O ámbito onde nos construímos a nós 
mesmos, como seres humanos cada día que pasa, ao 
mesmo tempo que nos integramos en comunidade. Pois o 
complexo tecido da nosa relacións desenvólvese aquí, 
neste lugar onde nos facemos persoas a partir da 
superación das dificultades do feito de vivir, da 
exploración dos campos da felicidade, da procura da 
consecución dos soños e da acumulación da memoria 
individual e colectiva, para despois traballala en común. 

A vida cotiá en cada caso é o noso particular universo, 
entendido das súas fronteiras cara a dentro. É, pois, un 
espazo digno da máxima atención para calquera proxecto 
de transformación na procura da emancipación humana. 
Non o podemos descoidar nin, moito menos, 
menosprezar. É un espazo esencial.  

Cando Bolívar dixo que “o sistema de goberno máis 
perfecto, é aquel que produce maior suma de felicidade 
posible, maior suma de seguridade social e maior suma 
de estabilidade política”, referíase xustamente á 
capacidade dun goberno de influír nese punto, o da 
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experiencia de vivir. Ten que ver con esa felicidade 
colectiva que se edifica a partir da adición das partes. 

É esa suma de felicidade posible da frase do Libertador, a 
que o Comandante Chávez integra á súa doutrina para 
identificala co socialismo e con esa outra metáfora súa, a 
do “vivir vivindo”, tan querida por el: Así, “o socialismo é 
a boa nova nesta terra, o socialismo é o camiño á xustiza 
social, á vida plena para o vivir vivindo e máis aló a paz 
social, a maior suma de felicidade posible”. “Só polo 
camiño da revolución, democrática e pacífica, e o 
socialismo, teremos éxito en que todos os venezolanos e 
venezolanas obteñan unha calidade de vida digna, e 
podamos dicir que todos vivimos vivindo, para insistir 
nesa frase: vivir vivindo”. Unha frase de Chávez que 
nosotros podríamos traducir como vivir en plenitude, o 
como vivir plenamente. 

No pensamento de esquerda contemporáneo, esa idea de 
“vivir plenamente” é unha frecha dirixida ao centro da 
diana. A partir da abstracción conceptual da idea de 
emancipación humana, o militante de esquerda móvese 
cara a súa concreción no cotián, na vida real das persoas, 
de todas e cada unha, subliñando os temas esenciais: a 
liberdade, a consecución do soporte material da 
existencia, a superación da angustia, o desamparo e a 
soidade inducidas, o pleno desenvolvemento da 
personalidade en igualdade de condicións, o goce a mans 
cheas da cultura, o enterramento definitivo da 
ignorancia. 

O cal, ben mirado, só pode ser alcanzado nunha 
sociedade de iguais na diversidade. Vale dicir, no 
socialismo. !Así que  Pa'diante ! 
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A 
A ARMA DO AMOR 

De que se trata, se es de esquerda? De enfrontar a batalla 
política, que é afrontar a vida e as súas contradicións en 
termos colectivos, co ánimo preparado polo amor. É dicir, 
de participar na loita social, inevitable, sexa cal for a 
magnitude con que se expoña nun momento dado, a 
partir da inclinación polo outro, da tendencia cara ao 
outro, da disposición cara ao outro. Vale dicir: cara aos 
outros. Cara aos homes e mulleres que pugnan 
(consciente ou inconscientemente) por alcanzar a súa 
emancipación material e espiritual. 

Esta é a motivación das motivacións. “Déixeme dicirlle, a 
risco de parecer ridículo, que o revolucionario verdadeiro 
está guiado por grandes sentimentos de amor.” Escribíao 
o Che. E outro gran comandante noso, Hugo Chávez, 
explicitábao poñéndolle un volume aínda máis forte ás 
súas palabras, cando dicía, por exemplo: “Así deben ser 
vostedes, cada un debe ter por dentro un  Big- Bang, 
unha gran explosión de amor, porque é amor o que se 
require, o amor é o motor fundamental dunha verdadeira 
revolución.” 
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Iso dicían Chávez e o Che, e iso asumimos cando 
preconizamos o “amor en batalla”.  E non é fanatismo, 
nin inxenuidade o que nos inspira. Ningunha das dúas 
cousas. Porque o amor está na xénese mesma da 
preocupación política como substancia fundamental da 
súa composición orixinaria.  Ou debe estalo.  

Nin tampouco é algo que teña que ver cunha moral de 
inspiración relixiosa, coma se as ideas liberadoras 
constituísense a partir dunha especie de crenza en algo 
que nos excede. E non, non é así, porque ese amor 
convertido na pedra onde afiamos as nosas ideas e 
accións, non xorde a partir dunha motivación 
sobrenatural senón esencialmente terreal, de aquí e de 
agora, da nosa condición humana e das súas 
circunstancias.  

Seguramente é por iso que a nosa visión do mundo, o 
noso concepto do poder, o noso sentido da verdade, a 
beleza e a xustiza, a nosa formulación  irrenunciable da 
igualdade esencial dos seres humanos, non poden ser 
erradicadas coma se fosen herbas malas. Porque 
proveñen dunha razón profundamente nosa que é a 
razón amorosa. Que é, sen dúbida, unha construción 
argumental levantada nos séculos a partir das mellores 
calidades para a convivencia. E que é, en verdade, o 
mellor instrumento para o combate que nos arroupa. 

 33



P 
O CONCEPTO DE PODER 

Non se pode ser de esquerda soamente nos planos da 
convicción moral e do pensamento. Pois forma parte 
tamén da súa natureza unha indispensable vontade de 
actuación para a concreción das ideas. Así, a condición de 
esquerda está ligada de modo indisoluble a unha 
aspiración de poder. E non hai que ter vergoña por iso. O 
manexo do poder é absolutamente necesario para a 
transformación da realidade social, que é en definitiva do 
que se trata. 

Ah!, pero que tipo de poder? Hai varios elementos que, 
no noso campo da esquerda, son determinantes. Un é o 
principio de que o poder lle pertence ao pobo, que é o 
seu dono orixinario. Este principio é irrenunciable.  

Se iso é así, hai que saber que a tarefa fundamental no 
exercicio de poder político, calquera que sexa o 
escenario, é devolverllo, entregarllo, ao pobo. É o que 
algúns sintetizaron na frase de “mandar obedecendo”. 

Outro elemento que está ligado de maneira entrañable á 
posición de esquerda é a visión do coñecemento como 
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baseamento do poder democrático. De feito Chávez, 
afirmaba que “o principal poder é o coñecemento”. Sen el 
non hai democracia posible. E facíao anos despois de que 
José Martí houbese devandito que hai que “ser cultos 
para ser libres”. 

Por outra banda, e niso Chávez insistía moito, é que o 
poder ao que se aspira, ou o que se exerce dado o caso 
devolvéndollo ao pobo, debe ser “un poder que poida”. 
Non abstracto. Non retórico. Senón dotado dunha real e 
auténtica capacidade transformadora.  Resaltando tamén 
que, en definitiva, a función esencial dese poder que soña 
a esquerda é o da emancipación do ser humano, segundo 
as condicións de cada momento e de cada lugar. De 
maneira tal que se ese poder non é emancipador, non 
interesa.  

E como se estrutura ese poder na acción real? Este é un 
tema moi interesante que ten que ver coa concepción do 
poder como un sistema deseñado con base a unha 
relación dialéctica entre dous polos. Un deles é a 
concreción localizada, territorial ou sectorialmente, do 
poder popular, sempre actuante, sempre presente. E o 
outro polo, indispensable, é o mecanismo que garanta a 
unidade dese poder, chámese Estado ou goberno nacional 
nuns casos, goberno da cidade noutros, en fin, o que 
corresponda, sempre dentro do principio non  negociable 
do exercicio do poder popular. Desa relación dual, 
integral, auténtica, permanentemente activa, entre o 
poder no concreto e a unidade de poder no xeral, nútrese 
a democracia na visión de esquerda. 

Outras posibilidades, simplemente non existen. Ou en 
todo caso corresponden a outra galaxia ideolóxica.  
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C 
PODER LIBERADOR DO COÑECEMENTO 

“A escravitude é a filla das tebras; un pobo ignorante é un 
instrumento cego da súa propia destrución”  

“Ser culto é o único modo de ser libre”” 

”Dixemos que a estratexia fundamental para derrotar a 
pobreza é darlle poder aos pobres. E o primeiro poder é o 
coñecemento”. 

Reproducidas en orde cronolóxica, esas frases de tres 
grandes líderes e condutores de pobos como Simón 
Bolívar, José  Martí e Hugo Chávez, dannos a pauta do 
que eles pensaban acerca do papel do coñecemento nos 
procesos de liberación de América latina. 

Tomándoas de alí, puidésemos proxectalas cara aos 
p r o c e s o s x e r a i s d e e m a n c i p a c i ó n h u m a n a , 
concentrándoas na idea do coñecemento como arma de 
liberación. No individual, desde logo, pero sobre todo no 
colectivo. 
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Pois de nada vale a liberdade persoal se non se insere na 
liberación da sociedade no seu conxunto. É un axioma 
que calquera persoa de esquerda subscribiría, para darlle 
sentido á loita política. 

O primeiro poder é o coñecemento. Estamos de acordo 
con iso.  Necesítase a análise certeira da realidade, para 
descifrar as causas da inxustiza e confrontar toda 
opresión. Así como para deseñar o percorrido do camiño 
que se necesita transitar. 

É o coñecemento o que desvela a verdade profunda das 
cousas e xera os argumentos na batalla das ideas. E o que 
lle serve de soporte aos soños, para diferencialos da 
utopía.  

Agora ben, de onde vén, como se adquire ese 
coñecemento, real, profundo e útil, que se precisa para 
alcanzar a liberdade? 

Respecto diso, interésame puntualizar dous aspectos da 
produción e adquisición do coñecemento? 

O primeiro é anotar que ese coñecemento, esa 
comprensión oportuna da realidade do mundo, é, como 
tantas outras cousas que constitúen a nosa cultura (e as 
nosas culturas), unha construción humana permanente. 
Como o é a ética, a sensibilidade, o amor, a arte e, por 
suposto, a ciencia. Construcións que facemos para 
entendernos. Elaboracións. 

E unha vez aceptado o coñecemento como construción, o 
segundo é precisar que os ladrillos veñen da praxe ou, 
por mellor dicilo, da relación entre a teoría (o grao de 
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elaboración alcanzado) e a práctica (a inmersión directa 
nos feitos da realidade). 

En todo isto, o poder ten moito que facer. De alí a frase 
de Chávez: “o primeiro poder é o coñecemento”. E a 
política ten moito que facer.  

De cando en vez é bo lembrar estas cousas. Sobre todo 
nestes tempos onde o coñecemento auténtico da 
realidade é substituído por unha sorte de verdade 
mediática, máis falsa que un fulano  autoproclamado.  
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P 
MERGULLARSE NO POBO  
(Das catacumbas ao corazón) 

Hai quen concibe o exercicio da política, coma se 
fose un xogo de salón. Un tema de sagacidade e de 
habilidades na confrontación de cúpulas. A arte 
afinada da constante manobra persoal e grupal. 
Sumado, nestes tempos que vivimos, ao cultivo das 
relacións virtuais a través das redes.  

Pero por máis que no universo da esquerda, haxa 
quen o supoña tamén así, e léveno á práctica, 
déixenme dicirlles que esa concepción non é de 
esquerda.  

Creo que hai que insistir niso. Non o é. 

Pois para a muller, ou para o home de esquerda, 
para os movementos ou partidos deste lado do 
espectro, para todos aqueles que desexan 
transformar a fondo a realidade ata o límite do 
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posible, a política é, e debe ser, outra cousa ben 
distinta.  

Nada sen o pobo. Todo con el, ao servizo del, 
mergullados nel, ata onde a vida alcance. E sobre 
todo despois de Chávez, que fixo desa relación o 
eixo do seu pensamento político e da súa práctica.   

Non podería ser doutra maneira. Isto vale tanto para 
a etapa da loita polo poder, como para a subseguinte 
loita desde o poder, que nunca termina. 

Respecto diso, quero hoxe cederlle ao Comandante 
Chávez, unha vez máis, para que nos acompañe coas 
súas palabras. Vexan vostedes, de que maneira tan 
sentida exprésao: 

“…recordo haber devandito: vou ás catacumbas do 
pobo. E desde entón fómonos. Non é que me vou, 
porque en verdade uno nunca anda só, aínda que ás 
veces o deserto aperta e o sol encandea e a area 
requéntase. Nunca un anda só. Xamais un anda só. 
Aínda que ás veces o pareza. Pero fomos entón polas 
catacumbas do pobo. Percorremos soidades, 
percorremos  caseríos, de día, de noite, baixo a 
choiva, baixo o sol, con pouca xente ou con moita 
xente, non importa, pero cunha bandeira no alto, 
cun proxecto longo, cun camiño aberto e abríndose 
cara ao horizonte, e ese camiño, pois, aquí nos leva, 
pero é o mesmo camiño, é o mesmo rumbo, as 
catacumbas do pobo para que salgamos das 
catacumbas, para que salgamos dos abismos, para 
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que fagamos unha Venezuela verdadeiramente 
nova…” 

E noutra oportunidade: “…vou ás entrañas, ás 
catacumbas do pobo, foi que dixen e de aí non saín. 
Das catacumbas ao corazón” 

Pola miña banda estou convencido de que se esta 
Revolución en batalla segue o camiño da vitoria, é 
porque a maioría dos nosos  líderes fundamentais, e 
especialmente o Presidente Nicolás Maduro, foron 
bos fillos de Chávez tamén nisto. 
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P 
O ESTABLECIDO E O PRACTICADO 

Entre as calidades que adxectivan o ser de esquerda, 
unha delas moi importante é o aprecio, puidésemos dicir 
a esixencia, da sinceridade, da autenticidade, non sei se 
chamalo así, nun mesmo e nos demais á hora da verdade.  
Que non é outra hora, que a da concreción da política. 
Xustamente por iso, porque é no momento verdadeiro, do 
definitivo, onde a teoría e a acción, vale dicir, a palabra e 
os feitos, deben corresponderse perfectamente como 
unha man coa outra.  

É un concepto  bolivariano, que Chávez fixo seu. “A miña 
opinión é, lexisladores, que o principio fundamental do 
noso sistema, depende inmediata e exclusivamente da 
igualdade establecida e practicada en Venezuela”, dixo o 
Libertador no Congreso de  Angostura en 1819. 

Comentando esa frase, Chávez explicábanos no seu 
“Golpe de Temón”, que “Iso é, ben, un núcleo, un núcleo 
fundacional do noso proxecto  bolivariano, sen dúbida un 
pensamento socialista de longo alcance o de Simón 
Bolívar.” 
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O que se establece, neste caso a igualdade, debe ser 
practicado. Se non de que serve? Cal sería o sentido da 
política? Para que facemos o que facemos? 

E así como a igualdade, o resto dos principios 
irrenunciables, dos propósitos xerais, dos grandes 
enunciados, sobre os que se apoia a posición de esquerda. 
Asuntos de fondo que, unha vez establecidos como guías, 
non poden ser deixados de lado, correndo a engurra. 

O que se di debe corresponderse co que se fai. O que se 
dita, co que se esixe. O que se escribe non pode volverse 
letra morta. 

Non se pode ser de esquerda no nome, por exemplo, e de 
dereita no programa. O socialismo e o capitalismo son 
dúas propostas antagónicas. 

Iso non quere dicir que non poida haber tempos a 
tomarse en conta, estratexias, graos de aproximación ao 
obxectivo, porque a transformación da realidade, en 
moitos dos seus aspectos esenciais, é un proceso duro e 
c o m p l e x o . P e r o s e m p r e c o c o ñ e c e m e n t o 
democraticamente compartido da conxuntura que se vive 
en cada caso e do camiño para percorrer. É dicir, coa 
conciencia clara de onde se está e cara a onde se vai. 

O establecido debe ser practicado. Aínda que moitas 
veces, senón sempre, haxa que tensar a realidade para 
que se corresponda co soño. 
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D 
A ESQUERDA E A DÉBEDA SOCIAL 

Habería que ser moi reaccionario para non validar en 
pleno século XXI o principio de igualdade dos seres 
humanos, case sempre consagrado nas leis. Ata a dereita, 
que lle dá o soporte político ao capital, adoita aceptar ese 
principio no plano dos dereitos e as oportunidades. No 
papel, por suposto. 

A diferenza é que para a esquerda non é suficiente coa 
igualdade ante a lei, senón que busca a igualdade nos 
feitos.  Antepón a realidade á escritura e reclama as 
condicións antes que as oportunidades.  

E dentro da esquerda, os revolucionarios son os que 
loitan especialmente por conseguilo, por transformar o 
mundo para facelo posible. Porque saben que hai que 
cambiar os baseamentos mesmos do sistema. E non 
dubidan en empeñar a súa vida no intento. Non é unha 
formulación. Iso non é suficiente. É unha construción 
colectiva. 

Para que non haxa explotados, nin excluídos, nin 
desprazados, nin menosprezados, nin abandonados á súa 
sorte. Para acabar coa pobreza material e espiritual, 
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desmontando as estruturas que a fan posible. E  
retecendo doutra maneira o universo das relacións 
humanas.  

Nese sentido, ser de esquerda resulta moi sinxelo. Basta 
con tentar entender o mundo a fondo, buscando 
explicacións certeiras, e a partir de alí poñer en marcha 
no teu corazón os instintos básicos de humanidade. É 
comprender que hai un territorio de valores ao que 
denominamos cultura que debemos cultivar entre todos. 
É compenetrarse co amor antes que coa indiferenza.  É 
aceptar que a liberdade de cada un vai intimamente 
ligada á liberdade de todos,  e que polo tanto precisa da 
xustiza.  É coñecer que a felicidade, máis aló dunha 
exclusiva procura persoal, relaciónase coa felicidade do 
común. Isto é, coa maior suma de felicidade posible, para 
dicilo coas palabras de Bolívar. 

Pero iso non espera. Esa construción non espera. Hai que 
poñerse a edificala dunha vez. Para o que hai que 
equilibrar o máis rapidamente posible as condicións de 
vida de todo o pobo. 

Tras séculos e milenios de sociedades estruturadas en 
clases, o peso da desigualdade é inmenso. Nunhas 
sociedades máis que noutras, pero en todas existe.   

É por iso que, en calquera programa político de esquerda, 
onde queira que sexa, un dos seus puntos esenciais ha de 
ser o de saldar  moi cedo a débeda social. Como unha 
cuestión  impostergable.  

A Revolución Bolivariana no noso caso, comprendeuno 
moi ben. 
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P 
HOXE TEMOS PATRIA 

A revolución é necesaria para que todos podamos ter 
patria. Dicíao Chávez: “Despois da revolución, como 
resultado da revolución, vén a Patria”  

Porque a idea de patria, que ten que ver coa dunha 
comunidade enraizada no tempo, coa que nos une un 
entrañable sentido de pertenza, nútrese do amor e da 
inclusión. E proxéctase cara ao mundo desde a igualdade.  

Con todo máis dun no campo da esquerda, puidese 
pensar  esquemáticamente que a idea de patria está en 
contradición coa de emancipación de clase. Ou tamén, 
que a idea de patria choca co espírito  internacionalista. 
Nada máis equivocado. A famosa frase do Manifesto 
Comunista, “os traballadores non teñen patria”, vai 
acompañada dunha reflexión que redondea o argumento: 
“Aos comunistas repróchasenos tamén que queiramos 
abolir a patria, a nacionalidade. Os traballadores non 
teñen patria.   Mal se lles pode quitar o que non teñen.  
Con todo, sendo a mira inmediata do proletariado a 
conquista do poder político, a súa exaltación a clase 
nacional, a nación, é evidente que tamén nel reside un 
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sentido nacional, aínda que ese sentido non coincida nin 
moito menos co da burguesía.”  

E cal é ese sentido de patria? Puidésemos preguntarllo, 
máis nos feitos que na teoría, a un referente 
indispensable da esquerda como Ernesto Guevara, que 
“era arxentino e cubano” como di o poema de Nicolás 
Guillén, e recoñecíase como tal.  Un revolucionario que 
ademais fixo fortemente súa a frase “Patria ou morte, 
venceremos”, coa que culmina de maneira rotunda a 
Segunda Declaración da Habana, e que con todo, dando 
mostra dun  internacionalismo ilimitado foi a loitar a 
Bolivia e a morrer alí pola emancipación doutra patria 
aínda máis grande chamada América. “A Patria é 
América”, díxo Simón Bolívar.  E que por outra aínda 
maior, universal, foise a loitar un pouco antes ao Congo, 
dándolle un sentido completo á aseveración de José  
Martí: “Patria é humanidade”. 

“Patria, hoxe temos Patria! E pase o que pase en calquera 
circunstancia seguiremos tendo Patria”, díxonos Hugo 
Chávez na súa última mensaxe do 8 de decembro de 
2012.  

De maneira que non hai contradicións de ningún tipo, 
senón todo o contrario, entre o ser de esquerda e ser 
patriota. Entre amar á patria e ser  internacionalista. 

Unha patria, unha casa común, a proxección, nun lugar e 
nun tempo dados, do amor á humanidade, pola que vale 
a pena  ofrendar todo o que teñamos, ata a vida mesma. 
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E 
UNHA CUESTIÓN DE ÉTICA QUE SE COSTRÚE 

Somos de esquerda, E por iso, máis aló das diferenzas 
culturais e os seus matices, consideramos que hai un 
comportamento medular do que consideramos humano, 
baseado, xustamente, nunha ética referencial de 
humanidade.  Unha ética que hai que ir imaxinándoa e 
dándolle forma desde a realidade de cada un. Unha ética, 
pois, en construción, que non consente desculpa algunha 
para ser abandonada de raíz ou apartada ao carón. 

Calquera de nós, e falo aquí das bolivarianas e dos 
bolivarianos, que por algo o son, pensámolo dese xeito, 
sostémolo en calquera escenario, e tratámolo de poñer en 
práctica todos os días da nosa vida. Non nos 
avergoñamos por iso.  Non sentimos débiles por ser bos, 
por ser correctos, por tentar ser un exemplo para os 
demais, consigámolo ou non.  Sen que sexamos santos, 
que non se trata diso, procuramos ser  honorablemente 
humanos.  É unha cuestión de valores e de principios, 
que deben acompañar á política. Porque por eles, 
xustamente, e a partir deles, deses valores que constitúen 
unha estrutura ética  referencial para cada un de nós, é 
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que confluímos á política. E con maior razón á política 
que busca transformacións revolucionarias. 

Ser de esquerda, comeza, xustamente, por honrar esa 
ética esencial que, na súa xénese, faiche mirar ao mundo 
desde un punto de vista xeneroso, e ao mesmo tempo 
critico, inconforme. Para visualizalo como un outro lugar, 
onde todos puidésemos convivir en paz e en condicións 
de dignidade. E diso se trata. 

Hai cousas, por exemplo, que un revolucionario non fai. 
Non importa a cor da camisa con que se víste. Non 
importa o tempo e esforzo que lle dedique aos seus 
obxectivos. Non importa a dureza do camiño que 
percorrese ata aquí. Hai cousas que un revolucionario ou 
unha revolucionaria non fan. E menos en nome, ou ao 
servizo, dunha revolución. Porque unha revolución non é 
así.  

Tentamos  prefigurar coas nosas actitudes o mundo que 
soñamos e polo cal entregamos a vida. Algúns hai que 
non poden comprendelo.  

Que nada disto nos desalente. Leais sempre, traidores 
nunca. Somos fillos de Chávez.  
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A 
LOA AO ÁNIMO DE COMBATE 

A David  Arráez, a quen xamais esqueceremos 

Ser de esquerda é unha maneira de ver o mundo 
consecuente coa vontade de cambialo. Pois “do que se 
trata é de transformalo” como diría un vello amigo. 

Por iso, ser de esquerda significa, aínda que sexa 
metaforicamente, pasar a vida nunha continua batalla. 
Non hai tregua niso, nin armisticio posible no camiño do 
combatente ou, por mellor dicilo, dos combatentes, cara á 
consecución dun soño. 

Porque a loita ten lugar, sen dúbida, no plano persoal, no 
sentido de que cada un conta ao asumir a súa 
responsabilidade, pero, sobre todo, está exposta, ou debe 
estalo, en termos colectivos. Xa que nunca podería 
alcanzar o seu propósito en solitario, aínda sendo o 
terreo das ideas. E por tanto necesita método, 
organización e moral de combate.  

Isto último é fundamental, pois aqueles que van á batalla 
sen o ánimo de vitoria, xa poden darse por derrotados de 
antemán.  
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O xeneral Bolívar considerábao un factor esencial na 
formulación da guerra.  Así lle escribía ao almirante Luís 
Brión desde  Angostura o 14 de decembro de 1819. 
“Formei un exército moi superior ao que pode opoñerme 
Morillo. Ademais a moral das tropas da República é moi 
superior á do exército do Rey.” 

O noso comandante Chávez falaba tamén, no mesmo 
sentido, da importancia da moral de combate, pero 
aplicada á batalla cotiá.  

“Que cada día creza a moral de combate do noso pobo, 
que cada día creza a certeza da vitoria, o traballo unido, 
a organización, a alegría…” 

“Ninguén logrará parar a Venezuela. Os que pretendan 
facelo morderán de novo o po da derrota, os que 
pretendan facelo recibirán como resposta a tremenda 
forza do pobo  bolivariano e revolucionario. Esta 
revolución seguirá avanzando a paso de vencedores e 
nela, na punta da súa vangarda, na alma da revolución, 
os mozos venezolanos, os estudantes venezolanos. Mozos 
únanse, mozos levanten a bandeira, mozos levanten esa 
moral de combate, mozos, unidos seremos invencibles…” 

De maneira, e volvo ao principio, que se ser de esquerda 
é concibir a vida como unha batalla por un mundo máis 
xusto, máis amoroso e máis humano, é indispensable 
entón manter sempre viva a moral do combatente. Para 
que alimente o lume interno das persoas e dos pobos sen 
permitir que nunca que se apague. Para alimentar esa 
labarada, ese  ardimento, como dicía o Comandante. 
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D 
DEMOCRACIA SEN LÍMITES 

Hai dous poderes fácticos que, ao meu xuízo, conspiran 
contra o desenvolvemento dunha democracia completa, 
aínda que se rachan as  vestiduras no seu nome.  

Un é o poder mediático empresarial, que reinterpreta a 
realidade á súa conveniencia e descompón a verdade sen 
pestanexar. Máis sen a información necesaria e veraz ao 
alcance do pobo como se pode falar de democracia? 

E o outro é o poder do capital, que desmonta nos feitos a 
igualdade política, ao supeditar o xogo electoral aos 
recursos económicos. 

Por que digo estas cousas? Porque contra eses dous 
poderes, que en realidade é un só, combatemos. E por esa 
razón non nos perdoan. 

Democracia sen límites, pedía Alfredo Maneiro e 
expresábao cunha frase moi reveladora referíndose a 
quen entón gobernaban: “O límite que os poñan eles”. 
Porque a nós, naquel entón, o que nos tocaba era a loita 
por alcanzar ese horizonte.  
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Anos máis tarde, e xa desde o goberno da nación, Hugo 
Chávez, reafirmábao á súa maneira, pero coa mesma 
contundencia: “Democracia total no político, no 
económico, no social”. E engadía: “Unha das nosas 
tarefas fundamentais é a redistribución do poder, iso é 
democracia, darlle poder ao pobo”. “Este é o noso gran 
proxecto: darlle poder ao pobo, que é o dono do poder. 

Democracia total! Esa é unha idea fascinante. No 
particular, creo que é o máis apropiado canle para o 
exercicio da  radicalidade, é dicir, para chegar ata a raíz 
das cousas.   E iso é o que lle dá pleno sentido a toda 
concepción política de esquerda: o exercicio ilimitado do 
poder do pobo soberano. Para alcanzar a democracia 
plena e a través dela construír o mundo mellor que 
necesitamos.  

Non nos convence ningunha outra variante de 
democracia, con adxectivos que lonxe de impulsala a 
diminuan, a debiliten e a condicionen. 

“Poder do pobo, poder do pobo”, cantaba John Lennon.  
“Dis que queremos unha revolución, mellor que nos 
poñamos en marcha de inmediato”.  

Esta é a revolución no político: a construción acelerada 
dunha democracia total onde o poder lle perténza ao 
pobo.  E niso estamos. Non hai unha solución distinta aos 
nosos problemas. Nin unha resposta distinta aos nosos 
soños. 
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F 
O FEMINISMO, O SOCIALISMO 

“Presidente Chávez - Farruco, onde está Farruco? 
Farruco estaba por aí pero deulle a cadeira a... Ah, 
Farruco! ti es feminista? 
Farruco.- Claro, Presidente. Por suposto que son 
feminista.  
Presidente Chávez.- Ah, ve, teño un compañeiro, xa non 
estou só, somos dous. A ver onde están os homes aquí?, 
levanten a man os homes que son socialistas.” 

Este diálogo comigo, e co público presente no acto, tivo 
lugar en  Maracaibo durante a intervención do 
Comandante en outubro de 2008, na celebración dun 
aniversario de  INAMUJER. 

Para o Comandante Presidente estaba claro, e para min 
tamén. O socialismo e o feminismo son conceptos 
inseparables. Non se pode un dicirse socialista sen ser 
feminista. Non se pode ser de esquerda sen selo. 

E que é ser feminista, segundo iso, desde esta 
perspectiva? É moi sinxelo e non hai que darlle 
demasiadas voltas: consiste en recoñecer que entre as 
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grandes emancipacións históricas expostas polos procesos 
revolucionarios, está a emancipación de xénero.  

Xunto á emancipación de clase, xunto á cultural e a das 
comunidades oprimidas ou saqueadas, ao lado de todas 
as causas dos explotados e  segregados do mundo, hai 
que incluír sen dúbida a causa da emancipación da 
muller. Para actuar en consecuencia. Porque é un tema 
sustancial da liberación humana. 

Hai que recoñecer valentemente que as nosas sociedades 
son aínda patriarcais en maior ou menor grao. Que alí hai 
un punto de desigualdade estrutural. Un punto de 
soporte. E que ese soporte ha de ser derrubado. 

Podemos diferir nos métodos para logralo. Pero debe caer 
esa columna a como de lugar, entre as outras que 
sosteñen o sistema. Ningunha delas pode quedar en pé na 
construción do novo edificio humano. 

Loitamos por un mundo de iguais, non só na idea senón 
tamén nos feitos.  E os feitos evidénciannos que, máis aló 
das disposicións legais, unhas máis avanzadas que outras,  
e sen que importa o que se diga ou estableza, fáltanos un 
treito longo aínda por percorrer, para lograr esa 
igualdade real no tema de xénero. 

Ser muller no mundo de hoxe é estar en inferioridade de 
condicións.  Non pode haber ninguén de esquerda que 
non o vexa, que non o comprenda, que non o senta, que 
non o incorpore ao universo das súas preocupacións e aos 
motivos da súa loita. 
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C 
CULTURA E EMANCIPACIÓN 

Se somos da esquerda superficial e sentímonos cómodos 
nela, a nosa concepción da cultura poderá adaptarse a 
múltiples formas, de acordo a como sopre o vento no 
noso campo de visión. Formas que non se diferenciarán 
moito, en todo caso, das que manexe e despregue a 
dereita que se podería auto denominar “civilizada”. 

Pero se somos militantes da esquerda profunda, radical, 
revolucionaria, ou nos identificamos coas súas 
formulacións, do noso pensamento sobre a cultura 
poderanse extraer algúns criterios  irrenunciables. Quero 
destacar un par deles. 

Un: o convencemento de que a valoración da cultura e o 
concepto de mercancía non se levan ben.  O cal non 
quere dicir que se obvie o substrato económico da cultura 
e as súas naturais conexións coa produción.  Senón que 
se acepte que o potencial  emancipador do proceso de 
creación humana e das súas manifestacións, debe 
privilexiarse sobre os factores  alienantes.  

Dous: saber que a mirada desde a cultura e cara á cultura 
ha de ter unha calidade integral, ampla e incluínte, capaz 
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de sobrevoar o plano do xeral no tempo e no espazo e de 
identificar, ao mesmo tempo, cada detalle, en función 
sempre da comprensión do humano. 

Todo para poder construír, a partir de alí (e isto pode 
aplicarse moi directamente á xestión cultural nun 
goberno revolucionario) una “outra” visión do mundo,  
transformadora, e un “novo sentido común” que inflúa 
cada día na nosa vida cotiá para facela, segundo palabras 
de Chávez, “humanamente gratificante”. 

Identificar na cultura, como en clave perfecta, a máis 
xenuína expresión “do que fomos, do que somos e do que 
queremos e debemos ser”, (tamén segundo palabras de 
Chávez) é sen dúbida acertar na diana do que nos  
cohesiona. E é poñer en valor a coñecida frase de José  
Martì “ser culto é o único modo de ser libre” a partir  do 
coñecemento, tanto de nós mesmos, como do mundo que 
constitúe o complexo espazo onde nos relacionamos.  

E unha cousa máis para finalizar cunha verdade de 
Perogrullo: ser de esquerda, e moito máis cando se asume 
conscientemente, representa unha opción politicamente 
confrontada á de ser dereita. É obvio, claro. Constitúe a 
expresión dunha subxectividade contraria no manexo dos 
temas económicos e sociais. Non hai dúbida. Pero (e aquí 
vou con outra verdade non tan evidente) moito máis 
acrecéntase a contradición entre ambas posicións,  ao 
meu xuízo, lonxe de diluírse,  cando nos referimos á 
concepción de cultura.  Pois aínda que uns e outros 
puidésemos coincidir, talvez, no goce das súas 
manifestacións, o feito real é que as comprendemos de 
moi distinta maneira.  
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I 
A LOUCURA, FASE SUPERIOR DO IMPERIALISMO 

1916. Lenin: “O imperialismo é o capitalismo na fase de 
desenvolvemento en que se implantou o dominio dos 
monopolios e do capital financeiro, en que a exportación 
de capital adquiriu gran relevancia, en que os trusts 
internacionais empezaron a repartirse o mundo e en que 
terminou a repartición do planeta entre as grandes 
potencias capitalistas.” 

1945.  Mao  Zedong: “Cando dicimos que o imperialismo 
é feroz, queremos dicir que a súa natureza nunca 
cambiará, que os imperialistas nunca deixarán de lado os 
seus coitelos de carniceiro nin se converterán xamais en  
Budas, e así ata a súa ruína.  Loitar, fracasar, volver a 
loitar, fracasar de novo, volver outra vez para loitar, e así 
ata a vitoria: esta é a lóxica do pobo.” 

1965. Fidel Castro: “É unha verdade da historia, unha lei 
inexorable da historia, que todos os pobos explotados 
polo imperialismo liberaranse do imperialismo, e que os 
pobos de América Latina liberaranse tamén.” 
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1967. Ernesto Che Guevara: “Toda a nosa acción é un 
berro de guerra contra o imperialismo e un clamor pola 
unidade dos pobos contra o gran inimigo do xénero 
humano: os Estados Unidos de América do Norte”. 

Agora ben, talvez a algúns que se pensan de esquerda 
puidesen resultarlles anacrónicas estas citas de grandes 
referentes revolucionarios do Século XX. Pero, xa 
suficientemente avanzado o seguinte século no que 
estamos, seica o imperialismo deixou de estar presente 
nestes tempos de globalización e pos verdade?  

Se iso pensan, eu os convído a Venezuela, para que veñan 
sentir nas súas carnes a cruel  ferocidade do imperialismo 
actuando. 

E os convido a repasar en compañía do noso pobo, as 
inesquecibles leccións do noso comandante: “Vladimir 
Lenin escribiu aquela tese, o imperialismo, fase superior 
do capitalismo. Quizá hoxe habería que agregarlle: a 
loucura, fase superior de imperialismo. É a loucura, que 
se desatou sobre o planeta”. E uns anos despois: “A 
loucura imperial é a fase suprema do capitalismo, a 
loucura imperial” (H.CH. 30.03.2011) 

E convídoos tamén, para que a compartan connosco, a 
humana fórmula para enfrontar esa loucura que expuxo o 
mesmo Chávez en 2004, cando proclamou o carácter  
antiimperialista da Revolución  Bolivariana, pacífica pero 
non desarmada: “Bastante montaña hai aquí. Eu voulles a 
dicir algo, bastante sabana hai aquí, bastantes illas hai 
aquí, bastante selva hai aquí, bastante terra hai aquí. E 
saben unha cousa, bastante pobo hai aquí. E saben outra 
cousa, bastantes collóns hai aquí. Para defender esta 
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terra, para defender esta patria, de calquera intruso que 
pretenda vir a humillar a dignidade desta terra sacra da 
Venezuela de todos nós, carajo! E saben outra cousa, 
bastante historia hai aquí, bastante  heroísmo hai aquí…”  
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V 
CON VERDADE E POLÍTICA 

Para o militante de esquerda existe un principio reitor 
imprescindible: o da verdade contra a mentira.  E co da 
verdade, o do valor da palabra que a expresa, como algo 
sacro. 

Así mesmo o da coherencia entre o que se pensa e o que 
se fai, en función duns principios tales como, xustamente, 
o que estamos a comentar.  Porque tampouco o 
autoengano ten sentido. Vén sendo un tema de 
honestidade intelectual cun mesmo, cos nosos camaradas 
e co pobo ao que un se debe. 

Pois a mentira non leva ben coa política de quen se afilia 
á causa humana.  Isto foi importante en todo tempo, 
lugar e condición. 

Bolívar escribiulle a  Sucre o 26 de abril de 1925: “o meu 
designio é falar con verdade e política a todo o mundo”.  

“A verdade, a verdade, aferrarse á verdade”, dicía Chávez 
no lanzamento de  Telesur, o 24 de xullo de 2005. 
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“É non mentir xamais nin violar principios éticos”. 
Expresábao Fidel, como código de conduta, na súa soada 
definición de revolución.  
  
E é que a mentira non debe, nin pode, funcionar como 
soporte dun proxecto revolucionario. Nin ocupar papel 
algún na súa construción, nin ser utilizada como 
instrumento en ningún caso. Porque coa falsidade 
devalúase a palabra que é, si, unha ferramenta de 
transformación indispensable. E a palabra invalidada, 
produce un dano terrible nas relacións.  

Non é un problema individual do que se trata. Que cada 
quen cargue coas súas debilidades como poida. Alá coa 
súa mentira persoal quen non a logre superar como 
defecto.  
  
Senón que é unha cuestión de confianza entre uns e 
outros, entre todas e todos. A confianza necesaria para 
participar xuntos na aventura de cambiar o mundo. O 
baseamento imprescindible da unidade política. Que non 
é pouca cousa.  

A condición obrigatoria, se a ver imos, para  prefigurar 
entre nós unhas relacións humanas dignas dese nome, 
establecidas con base á xustiza, á igualdade, á beleza e, 
por suposto, tamén á verdade.  

Niso estamos e facémolo ben.  Mentres que a dereita en 
Venezuela, mentireira como é, e á que nada disto ale 
interesa, vai de mal a peor no seu propio proxecto 
restaurador. 
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M 
POÉTICA DA MIRADA DE ESQUERDA 

Non teño dúbida algunha,  o gran tema da política é o da 
mirada.  

Porque é entón, a partir do punto de vista elixido para 
conectarse coa realidade, e da mirada con que se observa 
o mundo, que xorde unha subxectividade que se converte 
en tese de vida. Emerxe esa postura persoal que che 
identifica. 

Fáiseme evidente. Na natureza da mirada está a xénese 
das posicións políticas que se asumen.  

Non é o mesmo a mirada que che leva á esquerda que a 
que conduce á dereita. 

No noso caso, que é o que me interesa porque é a nosa, a 
do pensamento de esquerda, de onde nace esa mirada? 
Quen a constrúe e lle da sentido? Seica pode ser 
inducida? 

É parte do misterio do que somos? 
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Que sensibilidades acenden as primeiras luces onde se 
afirma? 

Non o teño tan claro, máis aló das procedencias de clase 
que aínda que, por suposto, ofrecen unha plataforma 
xeral para a localización do punto de vista, ao meu xuízo, 
non o explican todo 

En todo caso, o feito é que da mirada de esquerda (por 
así dicilo para entendernos), veña de onde veña,  nace a 
clave da linguaxe que che fala directamente ao corazón e 
logo se apousenta nel para xamais abandonalo. Brota o 
sentido das cousas que  marca a túa condición cara ao 
amor e nunca, nunca, cara á indiferenza e moito menos 
cara ao odio. Irrompe o pulso punzante dun drama social 
que vas convertendo en paixón política, porque non 
podes facer outra cousa, a partir do momento en que o 
elixes como o escenario do teu desvelo.  

É por iso que o militante de esquerda coida sempre a 
claridade da súa mirada, protéxea dos espellismos, e cada 
día do camiño a  prepara para que non se lle desvíe ou 
enturbe.  

Pois na mirada está o noso propio nome gravado, 
formando parte dunha lista que suma multitudes.  É un 
tesouro espiritual, un patrimonio humano que se 
acrecenta e transmítese por xeracións e xeracións.  

De modo que: a cultivar esa mirada! É o que nos toca.  

Por certo, non sei se se fixaron, pero una das calidades 
con que o Comandante Chávez  retrata a Nicolás Maduro, 
cando nos instrúe sobre que facer en caso dunha 
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circunstancia sobrevinda, é a da mirada.  Acórdanse?  Por 
algo o fai. Ten que ver con esa poética que aquí quixen 
hoxe destacar.  

“É un dos líderes novos de maior capacidade para 
continuar, (se é que eu non puidese —Deus sabe o que fai
—, se é que eu non puidese continuar) coa súa man 
firme, coa súa mirada, co seu corazón de home do pobo, 
co seu don de xente, coa súa intelixencia, co 
recoñecemento internacional que se gañou, co seu 
liderado…” 
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F 
PENSAR E FACER 

“….A fin de fixar a miña resolución e o meu xuízo sobre o 
que debo pensar e facer”, escribíalle  Bolivar en 1818 a 
Alejandro Palacios en relación a un asunto secundario. 

Pero igual disposición despregaba ante un tema central: 
“…facendo e dicindo pola liberdade de América”. Así lle 
escribe ao xeneral Robert  Wilsom en 1828. 

“Pois estou moi ocupado pensando e obrando para 
marchar “ comunicáralle a Santander, en 1820. 

A idea era a mesma en todos os casos: unir a acción ao 
pensamento en política.  

Así, o comandante Chávez que demostrou sobrado 
talento para captar con rapidez a sustancia do legado  
bolivariano, destaca esa calidade do Liberador. 

Vexamos a súa insistencia na idea:  

“Filosofía e praxe, non podemos estar  filosofando un 
século. Dicía Bolívar que hai que pensar e facer. Ben, esa 
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é a filosofía da revolución  bolivariana, imos comezar a 
sementala”. (H.CH. 13.5.1999) 

“Aquí hai que estar a pensar e facendo, como facía Bolívar: 
Pensar e facer, actuar e andar nunha dialéctica 
permanente de teoría e practica, practica e teoría, 
corrixindo o camiño, sementando o camiño. (H.CH. 
25.5.01) 

“Pensar e facer é a dialéctica, e no mesmo facer ti vas 
repensando e alimentando a teoría e refacéndoa. Esa é 
unha revolución”. (H.CH. 31.05.2003)  

“É a dialéctica na súa máxima dimensión, teoría e praxe, 
practica e teoría, nunha marcha sen descanso, acelerada 
cada día máis de pensar e facer, de facer e volver pensar, de 
corrixir o rumbo cando haxa que corrixilo, de ser moi 
autocríticos no rumbo e na construción do modelo, no 
traballo revolucionario” . (H.CH.13.8.2005) 

“Todos debemos selo, como foi Bolívar, pensar e facer, a 
teoría e a praxe, para transformar a realidade no mundo 
que queremos. (H. CH.22.02.2007) 

“…Mentres vostede máis pensa, por iso é que os 
capitalistas e os imperialistas non queren que nós 
pensemos, quérennos negar o pensamento, quérennos 
negar as posibilidades do pensar profundo, do estudo, de 
aí o empeño de que fagan, fagan fagan, que, cara a onde? 
Non. É pensar e facer, a praxe revolucionaria e o pensar 
revolucionario”. (H.CH. 27.02.2007) 
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Supoño , e agora fala que esto escribe, que a partir destes 
textos de   Bolívar e Chávez, quedaría clara a obrigación 
que ten a xente de esquerda de integrar o pensar e o 
facer. Todos somos filósofos. Todos somos pensadores. 
Que ninguén renuncie a esa calidade inherente ao 
revolucionario. Pero que tampouco ninguén renuncie ao 
mesmo tempo a ser militante da acción transformadora. 
Non hai un lugar distinto para ela. É aquí e agora. 
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