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(Ven da páxina anterior) 

Un. amigo dicíame que a nosa xera
ción deu mal resultado físico e é que 
vivimos sempre en estado de alerta. 

Nese mesmo acto do que antes 
falei, vostede ·defní~se como unha 
persoa de esquerdas pero sen 
adscripción política. Como defi-· 
ne esa idea sua? 

Són dunha esquerda que é doutra 
maneira: a humanística, a de xente 
perfeitamente honesta, a de quen 
non se aproveita do seu nome para 
nada, .. quizais é unha esquerda 
máis antiga pero paréceme máis 
séria e sen aprovéitamentos de 
nengunha .clase. 

Hoxe hai xente que senta detrás dun 
despacho e calquera o _saca de aí, 
convértese en algo vitalício. Non 
estou dacordo, como non o estaba 
antes de ~ue houbera quen mandara 
cuarenta 'anos no país anteriormen
te, é que estamos xogando ao mes
mo? quen antes ridiculizaba a pes
ca, a caza e os iates agora fai o mes
mo. Non se pode ridiculizar algo no 
que vas cair despois, hai que ser 
consecuente. Eu son a mesma que 
aos 18 anos cos meus ideais e a mi
ña maneira de pensar. 

Vostede participa e organiza reci- · 

tais poéticos. Pensa que é a forma · 
·ideal de comunicación do poeta? 

Coido que si. É moi importante na · 
poesia dar recitais, ten que haber 
un grupo que organice recitais 
duante o ano que servan para con
cenciar á xente sobre o valor da 
poesía.- Hoxe é a arte máis limpa: 
non se cobra, apenas se venden li
bros ... somos case os cartuxos da 
arte xunto con alguns composito
res de música. 

Vostede non escrebeu pros~? 

Eu escribin unha narración para 
nenas e recentemente outra peque
na causa. Non seria capaz de escre
ber unha novela: teño unha con
cepción restrinxida do que quera 
dicer para o que o poema me serve, 
e mesmo o poema curto. Eu preci
so condensar o que teño que dicer 
e nunha novela andaría perdida, 
poderiaI1me as personaxes e serian 
e~es os que mandaran. 

E que xuício ten sobre a poesia 
que hoxe se fai no noso país? 

Está nun dos seus mellores momen
tos: hai moitos e bons poetas. Con 
diferérlcia é o lugar da península no 
que mellor poesia se fai mesmo 
ollando aos demais en conxunto. + 

Peden un programa especial 
da TVG para Xesus Campos 
Can ·sen Dono organiza 
unha exposición do criador recentemente f alecido 

•M.V. 

Público e conferenciantes presen
tes na inauguración dunha exposi
ción dedicada a Xesús Campos, 
celebrada o pasado ·dia 12 no Cas
telo de Soutomaior, coincidiron na 
esixéncia de que a TVG ten o 
compromiso moral de realizar un 
programa monográfico ao que foi 
un dos seus máis inquietos guio
nistas, recentemente finado. Entre 
outros programas, Campos foi o 
responsabel de A ver que vai ser 
isto, un dos .exercícios máis desin-

. toxicadores que ten emitido esta 
cadea de televisión. 

O acto que servia de presentación 
á exposición estaba organizado po
la revista de humor-Can sen Dono 
que daba a coñecer simultanea
mente un número no que se reco
pilaban os traballos do homenaxe-

. ado na citada publicación. 

O acto, que non caiu en nengun 
momento nos tonos necrolóxicos, 
abalou entre duas intervencións 
nutridas. e aparenteme.nte dispares 
como era a persoalidade de Chichi 
Campos-, a do diseñador Xosé 
Diaz, un dos seus amigós e colabo
radores máis antigos e a dos acto
res Morris e Manquiña, colabora
dores na última etapa da vida do 
guionista,-humorista e colaborador 
de prensa. 

Diaz destacou sobre todo a inte1i
xéncia e a valentía de Xesús Cam
pos "e que con Gerteza son a causa 
última da sua marte". ocurrida á 
prematura idade de 38 anos". 

Morris e Manquiña coincidiron 
nesta apreciación e destacaron a 
importáncia de Campos como cria
dor, as máis das veces escasamente 
recoñecida-a causa do tono humo
rístico e cotidiano característicos 
da sua obra. Interviron tamén o 
anfitrión e alcalde de Soutomaior, 
Fernando Pereira, o promotor da 
revista, Antópio Mascato e a· di
rector de Diarzo 16 áe Galicia 
MiguelBoo. 
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Como Castelao 

Fustigador inesgotábel en vida de 
mediocres e tiralevitas, Campo 
parece que se pode convertir nun
ha figura incomoda ainda de poi 
de falecido. A sua obra é agora re
collida polos seus amigos de sem
pre, como o será moi axiña polos 
responsábei do Pub O Patacón da 
Coruña que escolmará noutra ex-

posición parte do seu traballo 
de acedo humor. 

O re pon ábei da TVG e o eu 
mentore ideolóxico parecen ter 
ainda re erva para apropriar e do 
cadaver. A Chichi Campo poden 
tardar elle en recoñecer o eu 
méritos 40 ou 50 ano . como a 
Ca telao, figura coa compania e -
beltez e elegáncia. • 

Ciclos de Tarkovski e Edgar N eville na 
programación do Centro Galego de Artes da Imaxe 

•x.c. 
O Centro Galego de Artes da Ima
xe, recenfemente aberro nas suas 
instalacións da rua Durán Loriga 
de A Coruña ven de organizar, en 
colaboración coa Asociación So
cio-Pedagóxica. Galega e a produc
tora Videoesquimai SA, a progra
m_ación dos ·m~ses de Abril e Maio. 
Combinando a produción galega -
neste caso videográfica- cos ciclos 
de cine, o CEGAf vai na procura 
de dinamizar o mundo da imaxe na 
Gal iza. -

En canto ás producións galegas o 
dia 23 de Abril Antón Reixa e a. 
sua equipa apresentarán Ringo 
Rango, un trahallo do pasado ano. 
que entra dentro dun ciclo intitula
do Un <'squimal na cort<' do audio
visuul, que inclue un resume de Si
tio /Ji .,·finto ; Sall'<1t1ll'11to e· Soco
rri.,·1110 e o pníprio R i 11go Rango. 
Odia 25 'é 26 de J\hril cclehraran
sc scnllos scmin;írios de recupera-

ción do património audiovisual, 
con ponéncias de Xosé Enrique 
Acuña, Xosé Luis Cabo, Gustavo 
Docampo, Manuel González, An
gel Luis Wueso, Tino Martínez e 
Ramón Rubio Lucia. 

O dia 30 de Abrif, con presenta
ción de Felipe Senén, proxectarase 
a produción Arquitectura defensi
va, con guión do próprio Senén, re
alización de Vídeo Prod11ció11 Iris e 
produción da AS-PG.- O obxectivo 
.do vídeo é catalogar as p,rincipais 
mostras da arquitectura militar ga
lega e percorre, desde o Neolítico á 
Guerra de lndepem.léncia· c_ontra os 
franceses os principais fitos da 
l listória de Galicia. 

Ciclos de cine 

. Tarkovski e Edgar Neville son os 
c:i11e;1stas escollidos para ahrir dos 
dous p1:imetros ciclos rinematog.-.í
firns do CCiJ\L Do fakcido rineas-

ta oviético vaise poñer o mellor 
da sua produción. Solaris ( 15 e 16 
de Abril), Stalker ( 17 e 18 de 
Abril). e San-if"ício ( 19 e 22 de 
Abril). 

De Nevil1e estfo previstos Q11cc11 
Kc//\' (25 e 26 de Abril). A im11ia 
do lÍií'1l'im ('.~ e 6 de Maio ). O cri
mc da rua dos horcladorcs (. 7 e 8 
de Maio), .O IÍ/ti1110 rnho!o (9 e 10 
de Maio) e A 1·ida 111111fio (13 e 1--l 
de _Maio). Os dias.29 de Abril e 2 
de Maio proxectarase un documen
tal de Pedro Carvajal e Javier Cas
tro que explora a época do cine de 
Neville. un dos pouros cineastas 
espailois que ao xuício dos respon
sfüeis da prngramarión do C'GAI 
merece o calificativo de 111uor. O 
título é O 11 ·m¡10 de Nn·il/c. 

O hodrio para todas as actividatks 
. L; üs 20 horas L' o prfrio de 30 pe

sos. 20 pa1:a tlS portadtlrL'S do Car
llL; \:oven. • 


