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dos permanentes dos Premios da Critica.
Bieito L('do, presidente do Círculo
Ourens¡ín-Vigués, di que é como o noso
embaixador noutro ámeto cultural e que
está ben qlH' veoas e vaias e qlh' leves e
truias novas da cnltura. Basilio é un home
dacabalo entrúmbalas duas eulluras. Corenta anos en Cataluña marcan o seu cielo /JPrsoul. "Eu fago o posible para que a
li¡('ratura gul('ga sexo coñecida rOnl de
Galicia .., confesa.
A Basilio. como a lantos dos presentes
lIa llllirna cea dos Premios da Crítica, non
11(' parecéu moi aCl'rtado deixar deserlo o
de [n\estigudón. a maís polas razóns
al)ortadas. \inda que non hOllbera -que
sí que había
a qllen premiar ese ano.
non fallan obras. \ idus e labores de con"" n lo. que ben poideron ser gabadas.
"Nas bases non s(' conlempla que os
pr('mios qued('1l deserlos, pero lampoueo
se prohibe. Eu non qui'(pra melerme na
decisión dout ros 'lirados, unque penso
!Jue {'n Galida hui '(('nle !Jue mesmo que
Cl'IL(, ano 1lon r¡"cra nada ('o1lcreLo dunha
rcl('vancia eSJl(,cial, 1('\ u moilos unos I ruhallando nos eidos da investigación e ainda non reeiberon un pr('mio, nin un re('oñ('ccnH'nlo, nin JT!oilas veces se l/es derOIl as gracias. ffoubera sido unha boa

ocasión este ano. O prohlema oos premios
e que nUIl UIIO pooe chegar unha dueia
!It' boas obras. e lIoutro Ilingllllhu,,,
"Eu veño dUIl munflo cultural no que se
111' da IIlOita imporlanda a resta da cultura. Por UII día es((uéneense das liorLas dos
partidos. Toda Calaluña, coas súas autoridades ó frente, vui darllc un recoñccemento maioritario nos que o longo do lino
trubullan pola cullura e poi a terra. Ese é
o valor <lestes aclos: ver xunLas ás autoridades de Gulidu, aos creadores e aos devot.os da ~\Iltura nufuneión de resta. Nese
8enso, ogallú se institucionalizaran aimla
mai", e [) rt'eoiicccnwnto os ('reudores tuVeran IlIlIis rccoñe('('menlo.»
Basilio Losada opina. dOlllra banda.
q\le ql1edan ainda ell Galicia moitas actividml('s por premiar. 1\'0 eido da creación
lileraria enlende que cs(' premio debcruse
dh idir en nurraliva, poesía e teatro.
,,¡-';on son premios ![lIC leven dotación
ecollómica, cpor !flt(~ lIon eonccdcr IIIl premio de pON¡ía (' oulro dl' narraliva~, insisto.))

Falamos (\l' :\rt'adio LÓ\lCZ Casanova, o
I)oeln 11I¡(lIt'S, lunl08 anos vedilO da beirumur do ~I editrmíneo, premiado este ano
('11 Vigo, no !'ido da poesía (en téndase da
Creación UI('raria) polo seu libro "Litllr'lia do corpo ...

,,:\rcmlio --apunta Losada- está
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ha f('cunda madurez. Eslú faecndo unha
obra persolll, trllhallada teinmdamenle,
porque él é un gran técnico du poesíu.
COlIstrue cun ri¡.:or milimétrico. e un grull
doml'lIdor dn palahra. T('n IIn mundo
propio e unha lingoaxe ¡Jara e"prcsala.
polo que se está convertindo nlln dos
grandcB poct¡¡S da poesía {le sempre. O
{lile pasa e qne I('HI moHo lempo rora, c
os fine estamos fora sabemos uta que plinto vaise dilllindo a inm,e na ohra. Con
\readio Lópcz Casallova cometéronse
moilas in,"sticius, en parle r('paradas ho\e con esll' rc<'olicccmento u súa obra.
!\Ion só por ~stf' libro. senón por \lnha
ohra longu, dI' moitos unos.
-Non f'xeesiv<!menle eOI1lCntlltIu en
Calicia.
~Si, porqnr está fora, porqlle non ven
{¡s ('rttllias. aos lIetolí coa prellsa de aquí.
- TlImén !lodl' srr (11It' rixo pOllea poesía militant(',
~Exadl\m('nte: hOllho un momento en
flllC se esixía aos poetas que deran o mitin.
Fueer poesía civil paréceme moi ben. E
len lInha tradición longuísima, dende
G redil. dende I('mpos de Tírleo. Pero excluir. uraslar ~islen¡¡ílical\lentc u un pocla porque non raga pocsía !lesle xeito. paréccme ti n erro,

