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'O escritor ·galega precisa 
• "f - • , - . 

·ter orgullo e - ~aber 

da· autosuficiéncia ' ·-"' ., 
. } .. tJ; . · . . \:' . 

da sua própria lí ng ua·~ '; p . ~¡ ;:l' . ~ . . ,. 
' .. . '.1 . 

....;::":. - .. 
~~~ ~- ~ _ .. 

lli XAN CARBALLA sualidade. por S!JROSto:. fneu pai talaba gale
Per:o nos seus escomenzos como go en -~ugo, ia ás tendas e talaba 

O . X h, C b escritor hai unha.marca particular galega .. E. despois márcame a ano o an a ana, un .consideración . no tempo dun · 
dós nasos po~tas maiores, Manuel Maria. Coñecino· cando 1 módo de vida ·que habia ali, que 

. hai unhas s,etilanas qe ven tiña 16 ou 17 anos e desde entón con todos os seus. problemas vai 
de gañar o ~ÍXerais" coa sua tivo unha función importante tendo vantaxes: no arraigo na Te-
p. rimeira novela "Galváh en como guieiro e como mestre. rra, ás causas do entorno, na lín-

M. esmo nos primeiros anos .pub.li- ·o f ·t d f 1 1 d T Saor". Ao tempo que saen_ gl!ª· · ei o e a ar ga ego a e-
d . , d O t quei da sua man. . rra Chá e galega de labradores 

as suas tra uc1ons e an e márcame. Coido que teño bastan-
e Petrarca, Oarío publicou ·Na noite ·da entrega do Prémlo tes manias a respeito da língua, e 
neste 1989, o seu ano de xeráis lembrou moi especialmen- ' unha delas é isa pureza, isa carna-
consagración literária, te aos seus p'ais~ labregos, por . lrdade que dá dic~r abidueira e 

· "Patria do mar" un . darlle a coñecer desde rapaz a . vela pre~~r.ite, non coñecela li-
poemárjo gabado pÓr língua galega. Até que' ponto a 1 brescamente, senón materialmen-
Ferrí ri, como un dos sua orixe de ·clase e social marca te porque téñolle arrincado a cas-

grandes libros -da poesia o labor literário e a..,.forma de con- • ca para ·tacer papel... para min as 
cebir o ·mundo'· e a vida? palabras teñen unha viveza que 

europe¡i. Dario ten coñe~ido _ quizaves non ten para quen apreri-
nos seus trinta e sete anos . Coido que o marca todo, porqu~ dese o idioma de_ maior. 
de vida, a militáncia as e.xperiéncias deses anos .pri- Nunca tivo, ·entón, dúbidás á hora 
sindical, múltiples oficios, meiros. son moi importantes. A ~ de escollar o idioma da sua escri-
de libreiro ~ policia miña casa era quizais unha das .. ta? _ · 

· · 1 h · poucas da parróquia onde hal?ia . 
murnc1pa e un a nea libros, e eu lin desde cativo: a DD- Non. Realmente cando ·empecéi a 
experiéncia humana ·e mas, · a Veme ... · E ·na casa-habia 'un escreber foi porque queria escre-
política, sempre fiel ao -seu ambente herdado dunha·tfadición ber ·en-galego_. · . 
idioma e ao. seu país; unha esquerdista, da traplción da Fren- Na sua biografía destaca unha 
experiéncia que de ita na . . te Popular, no cal estivera a miña profunda e admirada relación-
sua literatura. família, .meu pai, nena dura~te a. con Xosé Maria Álvarez Sláz

guerra, era comunista, meu. padri- . que~. 
ño que vivía. na casa .. ~ todas esas Xosé Maria Álvarez Blázquez para 

O feíto que sexa un home da Te- · causas influen, mesmo no orgullo .min,· que estudei o. bacharelato a 
rra Chá, e .que o reivindique den- · de falar galego. 'Né! miña casa nun:- . trncas e barrancas, foi o meu au
tro da sua orixe literária; que su- ca houbo complexo por talar gale- téñtiGo rriestre de moitos saberes. 
pón, ou en que sentido -marca go, etiñámolo vencido nas rela- El . tiña unha imensa curiosidade 
unha orixe xeográfica na que te- cions exteriores e nas interiores· por todas as ponlas do $aber e 
ñen nado diferentes e importan- por el comecei a ler-os poetas me-
tes escritores? · · dievais, intereseime p'ola história, 
Ten relación sobretodo cunha . · pola filoloxia e ensinoume sobre-
cous?: .que a Terra Chá é unha te- 'XOSE Mª ALVAREZ . todo algo que é difícil que alguén 
rra fert1I en patacas e cada terra - , , . o faga: a paciéncia. Xosé Maria 
especialízase na sua causa. Apar- BLAZQUEZ ·E A era un home dunha·paciéncia des-
te bromas, ~a __ Te~ra Chá su'?'ir?.n PERSOA QUE NO comunal, _é máis que iso·. duha 
un~ poetas importantes a pnme1-. PERSOAL ·E NO gran terquedad~: propoñerse 
ros de século e despois continuou , , · unha cousa e seguir até consegui-
Manuel Maria. A presénciá de Ma- LITERARIO MAIS la. Xosé Maria é posibelmente a_-
nue~. Maria chamou a alguns rapa~ .· INFLUIU NA. MIÑA persoa que no persoal, e no literá-
c~~ <:1 e.scre~er e pens~ que ~sa e . VI 0," , · río tamén, tivo máis influéncia ria 
a urnca razon, o dema1s sera ca- M miña vida. · 

'T ENO QUE CREER 
QUE O TRABALLO 
P5LÍTICO IMPIDE EN 
GRAN MEDIDA O 
TRABALLO LITERARiO 
PORQUE SON DOUS 
LABORES MOi 
ABSORBENTES' 

A sua biografía está ligada ao tra
ballo e ao compromiso político. 
Como escritor, como intelectual, 
un ten a abriga de non ser un in
decente, e dunha maneira ou ou
tra -non por abriga e si -por devo
ción-, refl~xar tamén as qqntradi
cións do seu povo e a sua clase. · 
Pero ·a abriga verdadeira está na 
militáncia da persoa. Con altós e 
baixos, con maior ou 'menor dedi
cación, considereime sempre un 
militante, unha veces con partido 
e outras sen el. 
E esa· adicación militante como 
influe no seu traballo como escri
tor? -

leño que creer, porque a práctica 
demostroumo, que o traballo polí
tico impide en gran medida a 
práctica literária, porque son dous 

· 1abo'res moi absorbentes. Pero 
non. quixera que se sacara a falsa 
impresión de que fun un militante 

· crucial en nengun momento, fun 
un mi.litante disciplinado, obedie11- . 

· te. e dedicado pero non un dirixen
te. 

Se dedicas a tua ·vida á poi ítica 
·non·c.he queda tempo para adicar
lla á literatura e viceversa. Nun 
momento determinado da vida, 
entre a canseira, o queinie, a ativi
dade política diáriá, toi pasando a 
segundo plano e· subindo ao pri-

. meiro a literária. Non foi nengun 

sacrificio senón algo . que esixia 
miña .persoalidade: máis de "rat 
de biblioteca" que de axitador 
que era unha obriga moral qu 
sentin moi fortemente . 

En canto a sacrifícios pala lite 
ratura non fixen nengun que est 
non me pagara con creces. A sa 
tisfacción de escreber é tan gran -
de que calquera renúncia está r.no 
ben paga. Nengun pequeno pra 
cer vale o que sacar un poem 
que me satisfai regularmente ou 
contar unha história que me gaste. 

Ten sido galardonado con moito 
prémios de poesia, ademais des. 
te último "Xerais" de novela. 
ocioso perguntarlle a sua opinión 
sobre eles? 

Unha vez que me apresentei 
tantos debe ser boa. Os prémio 
son unha maneira, nunha socieda, 
de absolutamente anormal como 
esta, de remunerar un pouco o 
traballo de escritor: con cartas e 
certa estima social. Dentro dos 
prémios están os que valen en si 
e a dos prémios que valen só po
los cartas que dan. Un prémio que 
che dan por un poema á beleza 
dun determinado sítio, falo e es-

. quéceste do poema que fixeches 
adrede e case como acto de pros
titución. Pero un prémio que che 
dan por un libro de ".poemas que 
che custou moito traballo . facelo, 
O\J por unha . novela ou por un ha 
tradi.Jción, ~ogan non só os-cartos 

'Pis TRADUCIONS DE 
DANTE E PETRARCA 
FORON ACTOS DE 
AMOR AOS POETA~----· 
QUE TRADUCIN E A 
LINGUA' 
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senón o recoñecimento dun trabá
llo. 

E é lexítimo ese xeito de "prosti
tución"? 

Se che dan dez mil pesos por can
tar un determinado lugar, ainda. 
que non o coñezas, o poema non 
sae dunha compulsión, sáeche a 
pé forzado pero _pode dicer cau
sas que sintes. E unha "prostitu-
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ción" con gasto. 

Neste ano 1989 publicou un poe
mário "Patria do mar" e saen as 
traducións do "Cancioneiro" de 
Petrarca e a primeiros do 1990 a 
"Divina Comédia" de Dante. Fo
ron obras escollidas a pé feito? 

Foi un acto de amor aos poetas 
que traducin e á língua. A nasa lín
gua precisaba desa aportación e 
para min Petrarca é un poeta fas-

"Sen cámbios revolucionários 
o noso país está condenado' 
No proceso político dos paises 
do Leste europeu, teñen unha 
gran importáncia os procesos 
de recuperación da identidade 
nacional. Á luz desa reapari
ción, como cree que pode re
percutir esa onda nun país 
como o noso na mesma procura 
de recoñecimento. 

•i • 
Aqui correspondía dicer como 
Gramsci, son pesimista de inféli
xéncia e optimista de vontade. 
Realmente a situación véxoa rrioi , 
negra, tanto que se non hai unha · 
inversión de tendéncia na cues
tión da língua dentro de tres ou 
catro décadas Galiza inteira fala 
castelán, ou castrapo ou o dia
lecto que corresponda, e haberá 
µnhas pequenas zonas coma en 
Irlanda de galega talantes. Agora 
ben, o mundo móvese e faino 
rnáis do que hai uns cantos anos 
podiamos pensar: a nova revolu
"Ción que está sucedendo nos 
paises socialistas : taínos pensar 
que o mundo é moi móbil, qe 
pode dar moitas voltas. ós cám-

\ -bios revolucionários poden che-

gar ao naso país e seh isa penst. 
que o naso país está condenado 
a un prazo non moi longo, e 
pode chegar o momento en que 
esteña nunha situación sen retor
no. Nas aldeas do Morrazo os 
nenas -talan en español, antes 
era nas cidades só, agora avan
zou ás aldeas da costa, e por 
moito prestíxio social que acade 
a língua,sen transmisión pétde
se. En cada xeneración pérdese 
unha porcentaxe altísima de ga
lega-talantes. Cando os rapaces 
a unha certa altura recuperan o 
galeg<;> fanno como segunda lín
gua e isa é durantE;i unha xenera
ción, a seguinte xa veremos. 

É unl)a visión desesperada? 
É conciéncia dunha ameaza. Al
gunhas veces, .non sempre, is.ín
tome derrotado pala sensaéión 
de estar estribindo nunha língua 
marta, nunha língua que antes 
dé que términe a miña vida -se 
é · dunha lonxitude normal-. non 

· haxa quen me lea. Pero ao· mes
mo tempp sei que é posíbel o 
cámbio e a esperanza existe. D 

'CELA NON E UN 
. ESCRITOR GALEGO .. 
A MIN FASTÍDIAME 
PERO NON · 

· PERTENCE Á-. ---
LITERATURA GALEGA 
PARA NADA .E EN-
NENGUNHA MEDIDA' 

tuoso e Dante non só isÓ senón o 
mellor poeta do' mundo. . 
En qué xenero se instala mellor 
ou é que cada un responde a 
u·nha necesidade de comunica- . 
ción distinta? . · 

Non enten·c;to a escrita como frag
mentada. E un ofício con tantas 
facetas como ·xéneros literários· 
haxa e sempre pensei que· habia 
escreber nov.élas, pero non pensa
ba traducir e comecei a facer ver
sións ao galega hai máis de vinte 
anos que traducin un poema de 
Jacinto Verdaguer e outro de Paul 
Eluard. · 

"Galván ·en Saor'' é unha obra de 
tema artúrico ainda cunha digre
sión no tempo. Non é redundante 
o tema artúrico na literatura gale-
ga? . 

~stivo de moda, realmente; pero 
para min r:ion é novo. Antes de 
que estivese de moda l~ja o pouco 
que se podia conseguir das nove
las francesas do ciclo artúrico hai 
moitos anos. Por outra banda, ao 
facer esta novela non queria facer 

· unha refeitura do xa co.ntado se
nón unha história, que ao meu 
modo de ver non é própriamelite 
artúrica, senón baseada no mito 
artúrico, de valor universal, sácan
se un personaxe,· un ambente e 
unhas. situacións. O al)tor é quen 
piar . pode xulgar unha opra pero 
penso que trata -algun _ temá bas.
tante moderno. 

Na' sua obra,1 hai unha lingu~e 
moi rica e culta e o leitor non per
de nunca o sentido nen o fio da 
narración, non se tropeza ao ler. 
Antón Figueroa planteaba no se 
"Diglosia e texto" · ese-problema 
de comprensión e de emprego 
da língua na literatu_ra galega. · 
O libro , de Antón Figueroa fai pen
sar e asusta Porque é verdade. O 
problema dunha literatura como a · 
nosa está sempre a cabalo da di
glósia e deses,.problemas. Coido 
que moitas veces se. escrebe na 
Galiza. contra o castellano, desde 

_ o ponto de vista lingüístico, e ese 
é un problema da puñeta. A línguª 
é ela, é a que é, se estás escribin
do e' estás contrapondo o teu idio
ma contra as estruturas do caste-

. llano é un problema. lso pode' que 
,. pase hóxe bastante na literatura 

galega. 

Relacionado con iso en certa ma
neira, que opina da case imediata 
versión e . edición en castellano 
daiguns autores galegas,. mesmo 
a autotradución.? -
Por min . que se traduza. o máis rá
pido posíbel, a calquera idioma. 
Non estou rñoi dacordo coa auto
tradución pero que te traduzan a 
calqúera lír:igua está sempre ben. 
En todo caso as · editoriáis son as · 
que deben determinar a ufxéncia 
desa pu_blicaci9n. 
·Pero. dase o caso de que aos 
p.oucos. meses dunha · obra ser 
novedade no mercado galego, en 
galego, xa está á venda no mes
mo mercado a. versión en espa
ñol. 

Eso é moi, moi desagradábel. 
Penso que se debera chegar coas 
editoras en cuestión a limitar a 
distribuCión na Galiza a duas ou 
trés librarias en Galicia, pero evitar 
no posíbel a coincidéncia. Ten ·su-

. c_edido. con algi.Jnhas obras da lite
ratura infantil, publicadas por edi
toriais que saen simultaneamente 
en várias idiomas. E e moi lamen
tábel que un rapaz vaia ter un tex-· 
to de. Paco Martin eli castellano 
senda galega. 
Co · Nóbel de Cela voltou á lus 
unha vella polémica, cal é o refe
rente fundamental do escritor ga
lego? · 

· A língua: Cela non é un escritor 
galega, é u.n señor galego. Naceu 
en Padrón, di que é .galega, non 
vive en Galiza pero nunca renegou 
da sua condición civil de galega, 
pero escrebe en· castellano: por
tanto é un escritor español, que 
pertence á lit~ratura española. A 
.min fastídiame pero á literatura 
g~lega non pertence para nada e .. 
en nengunha medida. 

O uso de vocabulário galega é 
un recurso literário moi · lexítimo 
pero iso non o fai escritor galega. 
Cela escribiu "La Catira" con moi
tos americanismos e non por isa 
é un· escritor venezolano 

'CADA ESCRITOR 
DEBE.ESCREBER EN 
FUNCIÓN DA · 
LITERA TURA -E NON 

: DA DIFUSIÓN DA 
LITERA TURA' 

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 
/ 

Manifesto das 
comunidades 
de~ língua e 
-cultura galega 
-de Asturia~, 
León e ·Zamora 
Os pasados dias ·21 e 24 de be
cembro celebrouse en . Celanova 

_ (Our:ense) o "/ Congreso da Lingua 
e a Cultura Galega en Asturias, 
Leon e ZEJmora" organizado polo 
Clube Cultural Adiante. 

. · Entre outras declaraciófls de ·ca-
. rácter reivindicativo, os particip_an- · 
tes no Congreso procl<;iman a sua 
intención de que ·este tipo de en
contros~teñan continuidade no fu
turo para así avalia-la evolución no 
proceso de recuperación cultural 
destas cormaréas. Os representan
tes do . Bierzo ofrecéronse a servir 
de anfitrións nun 2° · Congreso, a 
celebrar na localidade -de Vilafran
ca. 

1 As comarcas máis occidentais de 
Asturias, León e Zamora posúen non só 
unha língua común á da Galicia admi
nistrativa, senón tamén un patrimonio 
cultural común, como se pode apreciar 
~ntre out~os aspectos- na antropo
loxía, na arqueoloxí_a e no dereito con
suetudinario. A todos compete que esta 
indentidade cultural sexa respetado e 
preservada. 

ti Esix1mos da Xunta de Galicia a es
tricta e inmediata efectividade das pre
visións do art. ·21-2 da Lei de Normali
zación Lingüística,. relativo á protección 
da língua falada en territorios limitrofes
coa Comunidade Autónoma, na actuali
dade totalmente indefensos · e- someti
dos ó perigo de transculturización, 

111 Esiximos das autoridades das Co
munidades Autónomas de Asturias o " 
Castela-León o pleno respeto da identi
dade lingüística e cultura das comarcas _ 
occidentais de tala .e idiosincrasia gale
gas, á vez que deman.damos·que·se to
men as medidas necesarias que garan
tan o exercicio dos dereitos emanados 
dese patrimonio lingüístico. 

IV Reclamamos que nas convocato
rias dos organismos da Xunta de Gali
cia, en especial Consellerias de Educa
ci9n e de Cultura (concursos escolares, 
prensa escolar, pro~ectos de investiga- . 

.. ción ... ) se declare expresamente que 
poden acollarse ás mesmas os centros 
de ensino, os colecjivos socioculturais 
e as persoas das citadas zonas. 

Á hora de escreber ten· en conta V Reivindicamos que no distrito uni-
. a asequibilidade da obra? Estou versitario único de · Galicia teñan idénti-
pensando no tema debatido da cos dereitos ·de acceso os esfüdiantes . r que proceden dos concellos de· lir)gua 
1teratura de qui,osque. e cultura galegas do oc.cidente de Astu-
Non, absolutam~nte náda. Escre- rías, León e Zamora que os proceden- -
bo como quera. Paréceme lamen- tes da Galicia administrativa. o mesmo 
tábel que alguén se propoña "re- demandamos para o ensino básico e 
b . ' hon universitario. . 

aixar" para facerse · asequíbel, VI ·Reclamamos da Xunta de Galicia 
paréceme un paternalismo moi la- . que r,eforme os programas do ensino 
mentábel. -O escritor ten que aspi- básico e médio para incluir neles a rea-

Pero pasa máis en autores "res-· rar. a qüe' o nivel do leitor permita lidade xeográfica, lingüística e socio-
taurados" no uso. do galego? - lelo como el quer escr:eber. Ese cultural das citadas ·zonas da Galicia 
Non necesariamente: Pensaria lema que dicia-"el vulgo es necio, · non administrativa. 
nun dos escritóres: cun dos gale- hablémosle en necio" de Lope de VII Reclamamos dos poderes públi-
gos máis fastuosos que se escre- Vega paréceme unha aberración . <2°s ª adopción das medidas necesa-

·i· ' · · ·. .. r1as que garantan a plena cobertura da 
ben hoxe, que é Xavier Rodríguez · an~i iterana. Qu~ haxa hterat~a de., RTVG e da RTVE- Gen toda a franxa 
Baixeras, que é catalán · e non-. qu1.osque pareceme ben, pe~o, :~és~remeira con Galicia~ Igualmente pe-
aprendeu a· galega como primeira pode ser desde a basun~ de Conn ·· . ~ 0imos que ámbolos Entes Públicos de 
língua e non se nota nengun de- Tellado ou Lafuente Estefania ·até · radiotelevisión establezan unha rede de · 
ses problemas na sua língua. Non· magnífica literatura que so'porta · corresponsalías en todas estas com~r-
depende da língua que se-adquire unha· difusión masiva como Ste- cas. . . . . . . 
:-orno primeira, senón que O escri- Venson e hai que sacarlle a pucha. V~l.I Esixi.m?s das diferentes admims- . 

E. d · h · 't, . . . d ' . trac1ons publicas o ·total respeto pala . 
tor sexa capaz de centrarse na lín- esprns ª1 os ermmos me 1os; auténtica toponimia galega destas zo-
gua, incluso como acto de vm1ta- . non podemos comparar a~ Jose nas. 
de, de instalarse, meterse e pen- Mallorqui, que escribia dignamen- IX Finalmente, queremos deixar claro 
sar desde dentro dela e das suas t~. con Lafuente, Ol.J a Salgari con ¡:¡ue a normalizqción lingüística do Oc-
próprias estruturas. Nqn é fácil de Lafuente. Ou a mesma novela de cidente ·de Asturias, Lean e Zamora ten 
explicar a miña idea. · ·oumas, que é literatura· de quíos- qu.é véi~ulizars.e. ~o actual galego c~- · 
· que nunha $poca na que non ha- . . n:iun, sen prexu1c1? de. que nunha pn-
E ise problema require un esforzo bia quiosques. Pode haber unha I'- m~ira fa~e, ~specialmente no l'.ms~.~o. 
maior, extracriativo se se quer? . ~ prnda aplicarse unha subnorma hngu1s- · 

. , . ter8:t~ra de aventuras sen comph- tica que acofla algunhas peculiaridades 
Requ1re ~IJtocentrarse na propria_ cac1ons,_ que ao _ a~to~ .lle apeteza propias, inexistentes no galega común. 
língua, require a sobérbia ou o ·or- . ·facer as1, e ser mo1 valida, e pode Os participantes ho 1° Congreso da 
gullo da própria língua, . e unha haber outra que estupidice. Cada Lingua e Cultura galegas ·en Asturias, 
conciéncia da autosuficiéncia da ·escritor debe escreber· en función · León e Zamora manifestámo-la vontede 
própria )íngua. U_n certo estado da literatura e non en función da de ~ar continuidade a ~st~s. encontros 
mental. · . difusión da literatúra 0 cp fm de facer u!1 s~u1~en~~ ~o pro- . 

. , . · ceso de normahzac1on hngu1st1Ga en 
r-----------.!'.,.---..,....-:--~-----..:,._---------'-----.;;__---..:....----~--,.--------------J todo o territorio de fala galega. o 
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