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PEREIRO ÚLTIMO 

O pasado apodrece baixo terra 
e 6 presente non flúe, 
é un río rnorto. 

Asi dicía Lois Fereiro, instalado 
xa na morte, lmn dos momentos 
máis negros dos seus poemas pós- 
tumos de F'oesfa rdIfima de m o r  e 
enfermidade editada a. finais de 
1995. 

Pero nese libro definitivamente 
último deix~unos tamén constan- 
cia emotiva da súa experiencia de 
supervivente da morte, por ter 
chegado a saber o que era de ver- 
dade a vida: "amar e ser aniado". 

Agora está xa baixo berra, en- 
volfo rLa rnornura htimida do In- 
cio, comungando cos corpos que 
séculos tras séculos foron habi- 
tando ese solo sobre o que viviran. 
E aí dorme, como fixo o mamut 
paleolítico de Buxán. Alleo xa ao 
discorrer das luces e as sombras 
sobre as serras e aos desexos dos 
ar;imais que camiiian sobre as 
herbas. ~ 1 :  que fora noutros tem- 
pos "poeta urbano". 

que lelo e recordalo. Unha lectura 
e un record0 que nos leva necesa- 
riamente a Edicións Positivas e a 
Paco Macías, o editor que defini- 
tivamente creu nel e o anirnou 
envolvéndoo nos seus arriscados, 
rupturistas e posifivos proxectos, 
que incluíron en dous volumes 
toda a poesía de Pereiro desde o 
ano 1981. E, así, en positivo, ternos 
que afrontar a súa marcha, como 
di Claudio Rodríguez Fer no seu 
"Manifesto vital" de 1990 logo 
recollido en Exfrema Europa: 

Na absoluta catástrofe son da estirpe de 
Zorba. 
Na hora do máis esplendoroso desastre 
cuspirei meu sirtala contra toda angustia. 

Todo vai ben. Iinos vivir mil anos sen 
volta 
e ordeñarás os teus ubres sobre a miña 
tumba. 

Os dous poetas, compañeiros na 
colección "Di-versos", incítannos 
á vida. Pois que é senón este 
epitafio de Lois, poema iiltimo da 
súa poesía última, asentado xa no 
seu cadáver: ' 

E namentres, nós aquí estamos. Cuspídeme enriba cando pasedes 
E non podemos facer outra cousa por dian-te do lugar no que eu repouse 



enviándome unha húrnida mensaxe 
de vida e de furia necesaria. 

Por isto a min agora, no dia 
mesmo da noticia da morte, non 
se me ocorre máis que lembrar esa 
derradeira brincadeira que 
compartimos en Positivas, con 
Paloma, Paco Macías e o fotógrafo 
Rocaforte, para conformar a ir- 

mandade galego-portuguesa, en- 
frontada, vista e non vista, entre o 
ocultamento e o disfrace, coa que 
resucitou a revista Anlma+L no 
seu número 4. No deseño, ti, Lois, 
desapareces tras das roupas na 
escuridade do serán, xogando, 
ainda "feliz de seguir vivo". Eu 
maldigo a miseria e a usura que te 
levou á tumba. 




