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O. escritor foi · nomeado recehterilente Conselleiro de· Cultura Re .. osalia,. . 
· unqueiro, · Alfredo Conde 
lancso. !\ñlor' "Que . haxa. un' poder inter8same moito" ·ms. · eoane, · · 

· on a, 
Otero 
Pedrayo .... 
Agora novo ffionográficó de 
A NOSA TERRA adicado . a:.· 

No próximo Decembró 
·á venda . · .. _ 

O. escritor a·laricano entrou 
' no novo Governo despois 

dunha longa viaxe. Desde 
os seus in'ícios como 
escritor, pasando pala 
con·secución de vários 
prémios d.e ·renome no 
mundo das letras (Nacional 
de Literatura, Blanco Amor" 

A produción editorial no ano 85 
foi ·de 295 títulos dos que ás 
institucións correspóndelle o 

-· quince por cento,- vai mudar o 
critério editorial da Consellaria? . 

O primeiro que ternos que 
pensar é na realidade do mundo 
do ·libro galega, onde as editoras 
galegas fórono contra ·vento e 
maré. No senso estrito da pala-
bra non son sociedades anóni-
mas, alomenos algµnha ·delas, 
son empresas cun transfondo 
patriótico ou cultural. Funcionan 
con . limita9ións equivalentes ás 
do próprio e hai qüé axudar 
a que iso se manteña asr, mais 
procurando que ese quince por 
cento da edición institucional au-
mente sen líe tirar títulos ás edi-
toriais. 

O que está dicindo supón que · 
non ten previsto afrontar a rei-
vindicación dunha editora na-

Desde logo non neste momen-
to. Trátase_ de· non facer "campe-

. téncia" ás editoras, de non incidir 
no seu campo. Coido que é o 
momento. de axud.ar a que se 
mollen_,?s institucións e comecen 
a publicar ese tipo de libros que 
están reservados a elas. Falo das 
deputacións que algo teñen que 
facer polo país, .dos concellos, 
para conseguir que aumente ese 

·quince por cento. , 
Cando un autor decide pagar 

a edición da s'ua obra parece lé-
xico pens!ir que o fai por non 
resultarlle de interese ás edito-
ras, pensa que a Consellaria po- · 
derá recoller esas edicióris? 

Hai unha lei de 26 de Xaneiro-
do 87 qüe fala diso. Pero é xeral 
sobre o apoio á produción edito-
rial e non se espedfican as edi-
cións de autor. Poderíamonos 
atapar co problema de ter que 
subvencionar milleiros de libros e 
iso seria oesexábel pero non po-
sibel. · 

NORMATIVA 
LINGÜ(STICA 

· Hai unha disposición de ante-
riores · administracións que se 
efectivizaba mediante-.a compra 
de 300 exemplares de cada li-
bro . sempre e· cando vaian na 
normativa oficial .... 
- Esa é a orde a que. me reféria. 

.. .logo quen non quixese asu-
mir a normativa oficial estaría · 
fora sµbvención? 
. Os que non subséreban a nor-
mativa oficial están no· seu direitb 
pero non no de esixirlle á Admi-
nistración que incumpra a Lei. 

Eu creo neste país. Se a xente 
que no seu momento pediu que 
os rapaces que se ian examinar 

. da selectividade pudesen , escre-
ber o galega en c_alquer normati-
va· que lles . petase asegúranme 

· Chitón, ... ) até ocupar 
pastos de rango poi ítico: 
.desde o Parlamento até a 
Consellaria. Escritor 
premiado, partidista · 
independente, do rural á 
ribeira; Alfredo Conde 
senta agora tras dunha 
mesa comprida .na que 

que o mesmo sucei;je co caste-
llano, mañá mesmo póñome á 
frente dunha manifestación para 
que suceda o mesmo coa nasa 
fala. Pero témome moito que non 
sexa posíbel que o castellano 
poda ser escrito nunha proba de 
acceso á Universidade en cal-
quer normativa, e digo o caste-
llano como-podía dicer o francés, 
inglés ou o idioma de calquera 
país normalizado. Na medida en 
que un país está normalizado, e 
o noso precisa ainda máis que 
calquer outro unha normalización 
e entendo -xa non só porque é 
unha abriga legal- cor.no cida-
dán que. ten haber, e haina, 
unha normativ,a oficial. Calquer 
outra atitude que noí) sexa cum-
primento estrito da Lei, un de-
partamento dun Governo non 
pode apoiala. Porque non é a su-
pervivéncia do Governo senón 
do próprio . país. Daí que sexa 
preciso que os libros que esta 
Consellaria subvencioná sexan 
libros escritos na ortografia do 
país, e esa _é unha. Se fose outra 
seria nesa outra. E iso pódese fa-
cer extensíbel ao Centro Dramá-
tico Galega: nós estamos preci-
sados dun gale_go standard, e un 
dos veículos que ternos para es-
tandarizar a fala é non só a tele-
visión, senón o teatro, daí q'ue 
nós teñamos que contemplar 
que cada quen escreba e fale 
como lle pete pero non cos car-
tas do estado. 

Pero a todo iso haberia que 
engadirlle que, dac<;>rdo coa ne-
cesidade da normalización, se-
ria precisa unha normativa co-
mun para todos, aceitada por 
todos. En canto non se chegue 
a un aco_rdo mínimo ... 

Calquer norma é un convénio, 
e como tal está baseado nuns 
critérios, que sexan cal sexan 
son restritivos sempre, porque 
non cof!templan outras realida-
des. Pero nas cuestións da lín-
gua penso que se debe ter certa 
autoridade: se · os cataláns no 
seu momento non tivesen un 
Pdmpeu i Fabra, boxe teri9n 
unha situación lingüística moi se-
tnellante á nasa. E se nós 
mos un Pompeu i Fabra non te-

os prpblemas que esta-
mos a ter. Por iso canto antes o 
teñamos -e por suposto non é 
o Conselleiro de Cultura, · que 
non é unha autbridade na maté-
ria- pois antes resolvemos o 
problema. , 

Pero falando como escritor: 
Desde rapaz crin que podia ser 
un escritor ·galega, e se.i que 
frente ao castellano · eu son un 
escritor galega. Pero frente ao 
portugués, tan pronto a miña 
normativa entre · na normativa 
portuguesa su estou 11a área qe 
expresión portuguesa e ron na 
de expresión ·galega. E ser 
un escritor en língua galega que 

remexe os plans de política 
cultural, cavilando na · 
ordenación de ·arquivos e 
bibliotecas, de pistas 
deportivas, de propostas 
culturais e proxección 
exterior, teimando na 
normalidade. 

escrebe e forma parte da literatu-
ra galega e non quero entrar, 
porque son asi de aldeano, en 
nengunha feira que non sexa a 
do próprio país. Lazos fratemais, 
cordiais ... e veño de falar coa Mi-
nistra de Cultura portuguesa e 
vou ir a Lisboa para estabelecer 
todo tipo de actividades, pero o 
imperialismo non me gasta, e 
prefiro exercelo que sofrelo, e se 
a TVG vese en Portugal e non a 
portuguesa ná Galiza irnos pro-
curar que se vexa máis televisión 
galega en Portugal e que se lean 
máis libros. Nese senso teño 
unha postura absolutamente níti-
da e que non me vai conturbar 
ninguén. E que os portugueses 
lean en galega que non lles fai 
mal.. 

INTELECTUAIS 
NO PODER 

Voltando aos libros, o libro 
como transmisor de saber e 
como aportación crítica, pero 
estase dando o caso curioso de 
que a xente de esquerda que 
chega ªº poder está, ralgunha 
medida sobornando solapada-
mente através de determinadas 
prebendas para amortiguar as 
críticas. Ou sexa a perpetuida-
de no poder a meio do reparto 
de prebendas. Coida que iso é 
controlábel desde o próprio po-
der, o Conselleiro pode chegar 
a inteirarse ou abortar esas ac-
cións? - ' 

Persoalmente nunca sofrin iso 
e dubido moito que os que as 
sofriran ou disfroitaran mo comu-
niquen a min , non só como con-
selleiro senón como escritor, 
pois non somos os escritores 
moi amigos de dicer o que ven-
demos ou gañamos. Non me 
consta directamente iso. Eu co-
bro ou non polos meus artigas 
pero· dependendo da miña von-
tade 

Por outra banda o mercar o si-
léncio do intelectual é algo xa 
moi inventado desde Luis XIV e 
nor:i é algo que se descobra 
ra. O que non irnos ·pretender e 
que na Galiza sexamos uns seres 
puros que non caen nesas lidei- . 
ras .. Nunha contestación moi cí-
nica, mói cínica, poderia dicer 
que case seria desexabel que o 
poder galego pudese comprar 
ese· tipo de plumas porque que-
reria dicer que habia poder gale-
ga e que haxa poder galega 

. résame moito. Pero como escri-
tor . non me pasou iso.. Poden 
existir contratos con editores de 
toda índole e condición que con-
temp.len un,ha de. bon . 
trato a cámbio de determinado 
tipo de subvencións. Pero si · 
guro que mentres estexa aqui 
iso todo anúlase, se o har, e de 
ter que as 
cións -como mal necesario 
son- séria por convocatória pu-
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blica e clara. 
Repasando a sua biografía 

política vostede é coñecido 
como un intelectual galeguista, 
deputado independente nas lis-
tas do PSOE, e esa é unha per-
gunta que se lle poderia facer a 
Ramón Piñeiro ou a Carlos Ca-
sares, ou sexa a quen desde o 
galeguismo e a independéncia 
apoian ao PSOE nomeadamen-
te, que non é de ámbito galego. 

se trata dun compromiso po-
l1t1co, por que nun partido que 
non é de ámbito galega?. 

Estas causas están xa moi ta-
ladas e é redundar en algo que 
non ·convence a moita xente. 
Procedendo por parangón: can-
do. o actual vice-presidente do 
pa1s estivo nun partido de ámbi-
!º e:statalista este país sofreu un 

avance, e iso produc-
1u que hoxe estexamos nunhas 
instituc!óns galegas asentadas, 
produc1u uns meios de comuni-
cación públicos galegas e can-
do, pola presión, Barreiro se 
apeou houbo un retroceso atroz. 
Ao meu entender iso xustifica a 
preséncia,. pois r.io momento en 
que Barreiro se vai, e moi digna-

do governo o retroceso. 
de galeguización da Galiza é 
atroz e ponnos a todos a carne 
de galiña. Hai unha realidade in- -

que é a configura-
c1on do . Estado - ainda que 
.to,do a longo prazo sexa cuestio-

e revisábel- e no labor 
1mediato esixe a participación da 

ere no país en todos 
os, amb1tos nos que' o 
pa1s se vexa afectado. , -

REALIDA.DE GALt=GA 
Pero esa posición ·pode leva·r 

a contrac;licións públicas evi-
dentes, como por exemplo é o 
caso '!e Garcia un Dele-

gado do Govemo que leva a Lei despois de todo o dito a mina 
de Normalización Lingüística ao postura xa ·é bastante clara. De 
Tribunal Constitucional pode Galaxia o que pensó é o mesmo 
ser presidente da Real Acadé- que podo pensar de A NOSA TE-
mia, con que dignidade exterior RRA: son duas realidades gale-
sa pode- valorar?. gas necesárias e que· non teñen 
. suposto que a dignidade por que ser excluintes. 
interior de Garcia Sabell non a Non lle resultoLt frustrante 
irnos pór en cuestión, pero claro que a Lei de Normalización fose 
que hai contradicións. A própria levada ao Tribunal Constitucio-
política é unha contradición en si nal polos seus próprios compa-
própria, é pacto, negociación, ñeiros? 
troco contínuo . .-Dando iso por 

pero pondo nunha balanza . lso depende_ da lei que en 
esa contradición e tendo en con- vigor e non da vontade. E algo 
ta o autom'atismo da sua función automático que ·se analisa en 
administrativa, demóstranme función da Constitució.n. Para 
que a pesaxe e desfavorábel ' min, que coñecin os entretecidos 
para o país entón falaria, pero da Lei, ·que foi redactada pratica-
cos dados que ternos e ollando mente por Carlos Casares, e na 
a actuación do Dr. Garcia Sabell que o "deber moral" foi introdu-
neses dous postes penso que 0 e.ido por don Ramón Piñeiro e 
balance é favorábel para o país. non por outra xente, . ser o que 
El é un home de máis de 70 anos pode haber de frustración pero , 

se está aí non é por vaidade sei a batalla política 'que se 
intelectual nen por prurito econó- b_elece: a partir dese momento da 
mico, senón por .un conceito da s1.tuac1ón. Entando o xogo parti-
politica e da valoración que se dista, porque tamén entando que 
deba facer dela. , unha forza política no parlamen-

P,enso que é unha figura a to. estexa 
peitar e fóra do país é unha ·das do un ha ma1s pos1t1va 
persoas r:náis -que para o seu que o 
ternos os .galegas a nível euro-- do Un partido 
peo e mundial. E penso que na que estexa no 
nosa situación hai que pensar: en _ con 1mc1at1vas, que 

que en restar, e hai estan s_?ii:tdo na prens,a, !?ero q_u.e 
mo1to car.niño que facer xuntos non poht1-
ainda que marquemos as dife- futura, 
réncias que hai efectivamente se hm1tan a apanc1on da not1c1a 
entre•nós. • · · ' no xornal.,. en re·alidade é un en-

1?0 que a talar pódese in- -
ferir que coa rácter institucional. Ese tipo de 
sua colocac1on de_ peon;;_ en. política é lexítimo e pódese _pra-
postos poht1cos ticar, pero a min perso_almente 
e empr.esana1s nnn me gasta, e é negativa de 
plo ppde ser, Galaxia) fo1_pos1t1- ' cara á institucionalización. Por 

para o tact1ca exemplo, por:tugueses de -
1t1ca. Que op1mon ten de Reah- nada lles valeu ter a Constitución 
dade . . máis progresista de Europa, por-

_Nunca forme1 parte dela, pero que no.n respondía á realidaoe. A 

Lei de Normalización resposta 
á realidade do país e se 

é;l aplicamos tal e como está ase-
gúroche que non me ia sentir en 
a9soluto fru!:?trado. Igual que se 
desemos aplicado todo o Estatu- -
to na sua extensión ou toda a ca-

lexi:;lativa que ternos, 
na sua integndade, sei · que ten 
que . haber máis, ·pero teriamos 
avanzado e máis se en vez de 
quince anos facémolo en cinco. 
Por iso º "Estatuto non me frustra 
porque é un instrumento. E ad-
mito que haxa quen non O' aceite 
nen tampouco a Constitución 
.Rero chámalle posibilismo ou 

queiras, pero isa dame po-
s1b1 hdades cara o país. A Lei de 
Normalización quedaba me'uor 
co termo "deber moral" pero se 
somos quen de aplicar os artícu-
los :-Clue .. seguen aí, e' aquí for-
mouse un .follón máis de caracter _ 

que institucional. 

' ENTRADA NO GOBERNO 
Puxo algunha condición para 

entrar no Goberno? 
Non moitas, porque sei quen é 

Laxe e o que el pensa 
do pa1s .. 

Díxese que ía ser a 
· Consellaria barideira do novo 

governo. . 
Esas-valoracións nunca sairon 

do Governo nen . dos partidos 
que o compoñeQ, sairon de fóra. 
Ten a ver co afán que hai 110 país 
de que a cultura siga a cumprir ·o 
papel que cumpriu até agora no 
·labor de concienciación do .país 
e portante é máis un desexo 
lectivo. 

Pudo ser xa máis bandeira no 
sentido dé que hai· unha reallda-
de económica coa que non con-
taba antes de chegar á Consella-
ria, e é que non vou poder ter 

· 
Benestar Social sustentando . -
moitas das miñas actividades · 
culturais, e terei que ver que 

· podo facer co que teño. E estou 
talando de cartas, e: politica cul-
tural ten moito a ver con cartas 
máis qué con imaxinación, que 
nos sobra todos. ' 

Son máis partidário dunha po-
lítica efectiva que de bombazo e 

Prefiro encher as 
. parroquias de canchas de mini-
l?asket que uns poucos po-
hdeportivos, ainda . que isto teña 
máis relumbre e resonáncia. · 

Penso que é importante, ainda 
que non sexa de rebúmbio, que 
o país teña arquivos e bibliote-
cas en condicións, e se consigo 
nestes dous anos facelo estaría 
satisfeito. · Non son actividades 
de pero fan algo im-
portante polo país. 

Se tivese os_ cartas que non 
teño, "e ainda coque hai, tentarei 
a pr-0><ección exterior da Galiza 
fora das próprias frontei-
ras; tentarei que a polítiéa de 
subvención$ sexa un mal nece-
sário pero non ·un ben suficiente. 
E. unha ringleira de proxectos _ 
máis que haberia que desbrullar 
pero que teñen a ver con ese. cri-

. tério. 
_Hai unha Dirección Xeral de 

Cultura -con Alvarez Pousa á 
frente- que en termos xerais 
foi Sérvelle como refe-
rente at¡ue1a· maneira de enten-
der o ·tabor de política cultural, 
que Pousa poderia ser un cola-
borador da Consellaria? 

Colaborador da Con.sellaria 
pode ser todo -o mundo e .esta 
porta está aberta a todo tipo de 

e máxime· a Pousa, 
que coñece o entretecidb políti-

. co e administrativo desta casa 
mellor ca min e é un referente 
necesário para esta Consellaria. 

unha nova· etapa 
·e f1xandose no que talaba dos 
arGJivos, contrasta que a 'per-
soa en encarregada no anterior 
. gabinete_ desa- función, sexa 
agora nomeada Directora Xe-

Re.fírome a Raquel Casal. 
A diferéncia entre os soldados 

dun exército vencedor e un. ven-
cido estache nos· xenerais. Dona 
Raquel -Casal coñece moi ben o 
entretecido administrativo daqui, 
e sabe que a cultural vai 
ser distinta" e que vai funcionar 
de acorde coas directrices que 
lle dé o equipo. E que pode. ser 
cesada, como calquer outro car-
go, ou como próprio se non 
sigo as directrices do meu Go-
vérno. 

Ainda que non é, obviamente, 
_o centro desta entrevista, unha . 

· pergunta final sobre a sua tarefa 
como escritor.Hai tres · obras · 
suas que me parecen funda- -
mentais O contubernio, Noa e O 
griffón, que é o fundamefital 
para vostede nesas obras? 

Non o sei en concreto; sei a· 
. que é fundamental para l"{lin -can-

do escrebo: a cqpacidade de en-
soñar no país. E moi difícil talar . 

. da própriá. obra, pero cando me · 
a escreber o ser máis 

hbre do mundo. E o único mo-
mento da miña vida en que son 
'un cidadán galega absoluto, no 
que exerzo como galega con 
plenitude. Póñome a escreber , 
novelas como pode facelo un in-

ou un ruso· ou un . tipo dun 
pa1s totalmente normal. E soño 
co país. e son o home máis feliz · 
do mundo. O que hai nas .tres, e 
nas outras, ·é o exercício de liber-
dade de ser galega, é un acto de 
plenit1,.1de. 

·Alfredo Conde móstranos os 
orixinais do que xa leva avantado 
da sua próxima novela, "O"ter-
ceiro lugar", e segue a falarnos 
dos proxectos qµe se están ela-
borando desde a Consellaria que 
preside e do estado de precarie-
dade con que se atopou ao che-· 
gar ao despacho de San Gaeta-
no .. "frente á glória na que me en-
contro cando escrebo o purgató-

do dia a dia á frente da cartei-
ra de Cultura". . · _ . . O 

Texto: ANTONIO MASCATO 
Fotografias: XA_N ·CARaALLA 


