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PEPE PoI cnÑRDOR DO PREMIO DEXORNALISMO DO BELÉN DE BECONTE

p.O mestre e escritor Pepe Pol, unha sinatura habitual en distintos concursos literarios, vén de
gañar un novo premio nunha das convocatorias que máis lle gusta, o certame de xornalismo
do belén de Begonte, un espazo polo que confesa sentirse <<cautivador.

((O belén añrosa toda a grand eza
que existe no rnundo terretdbr
POR: CR¡STINA PÉREZ
psÉ nrnu¡r,no Pol carcía, milis
coñecido como Pepe Pol, naceu en
El Campo de Cibraltarr aínda que
leva ao redor de 30 anos vivindo en
Calicia, a onde chegou na proflrra
das súas raíces Patemas, xa que
seu pai era do Courel. A preocu-
paciónpolo medio ambiente ou a
conservación das tradicións, que
para eltanben representa o belén
de Begonte, son notas definitorias
da súa obra. Cun dos seús escritos
do que eldenomina apoesiprosarr
vén de sumarun novo premio no
certame de xomalismo begonti-
no, un recoñecemento que suma
a unha longa lista de distincións
como escritor, pero tamén como
educador.
Vén de gañar un novo premio do
belén de Begonte, ode levarxa uns
cantos resta ilusión?
Non, cando as cousas, neste caso
a miña participación, se fan con
ilusión. Eu soamente pretendo
homenaxea¡ o beién de Begonte.
Ten unha rclación especial con este
nacemento electrónico, a que se
debe, como naceu esevínculo?
A finais do século pasado, concre-,
tamente no mes de decembro de
1999, a comunidade educativa da
escolade Montefurado fixo unha
saída para ver este belén do que
tiñamos feferencia polo diario El
Progreso e por outros rotativos.
Dende entón quedei cautivado
por el e sinto como unha obriga

$$ Manuel María é o.
ffiffi poetacontemporaneo
por excelencia, un
referente dapoesÍa
galega nos ultimos anos))

vir visitalo. É unha singular pe-
regrinación á que invito a todos
aqueles que non teñan visto esta
perla espiritual daTerra Chá.
Define o belén begont¡no coma
unha enciclopedia ou coma a peza

perfecta dun puzzle. Que se pode
aprender neste nacemento?
Todos os valotes, toda a grandeza
que existe no mundo terrenal e
serve de bancada para levantar a
nosa mirada cara a esa espiritua-
lidade, pero sen olvidar valorar a
terra que pisamos.
Ademais deste, suma un impor-
tante número de galardóns en
distintastonvocátorias. Que valor
lles concede aos premios, máis alá
da recompensa económica?
As distincións supoñen que moi-
tos dos meus traballos literarios
non morran engaiolados nun car-
tafol e, grazas aos premios, vivan
para sempre recollidas nunha pu-
blicación.
Tamén ten recibido recoñece-
mentos polo seu traballo docen-
te. Como mestre, cal é a lección
que máis lle gustaría que os seus
alumnos aprendesen de cara ao
futuro?
Ser homes e mulleres, serpersoas
íntegras e de ben.
Leva anos impulsando o encontro
de poetasVal de Quiroga, é nece-
sario crear vías de encontro para
os creadores?
sí, estas xuntanzas sonmoi posi-
tivas e necesarias para todos.
O Concello e Guitiriz vén de pór en
marcha o certame poético Díaz
Castro, que nesta primeira edición
conta con preto de 6O obras pre-
sentadas, hai falta de iniciativas
destetipo?



ELPROGRESO-AChaira
2-2:E$I6


