Lois Pereiro: “Á xente extráñalle a
miña linguaxe poética”
M. Carballido

Formas de citación recomendadas
1 | Por referencia a esta publicación electrónica*
Carballido, M. (2011 [1990]). “lois Pereiro: ‘Á xente extráñalle a miña
linguaxe poética’”. A Nosa Terra: 420, 15 de febreiro, 21 e 23. reedición en poesiagalega.org. Arquivo de poéticas contemporáneas na cultura.
<http://www.poesiagalega.org/arquivo/ficha/f/666>.
2 | Por referencia á publicación orixinal
Carballido, M. (1990). “lois Pereiro: ‘Á xente extráñalle a miña linguaxe
poética’”. A Nosa Terra: 420, 15 de febreiro, 21 e 23.

* Edición dispoñíbel desde o 18 de abril de 2011 a partir dalgunha das tres vías seguintes: 1) arquivo facilitado polo autor/a ou editor/a, 2) documento existente en repositorios institucionais
de acceso público, 3) copia dixitalizada polo equipo de poesiagalega.org coas autorizacións
pertinentes cando así o demanda a lexislación sobre dereitos de autor. En relación coa primeira
alternativa, podería haber diferenzas, xurdidas xa durante o proceso de edición orixinal, entre
este texto en pdf e o realmente publicado no seu día. O GAAP e o equipo do proxecto agradecen
a colaboración de autores e editores.

© O copyright dos documentos publicados en poesiagalega.org pertence aos seus autores e/ou
editores orixinais.

QuieirO
.

AlIOU. !II.U.

N° 420 ·15 DE FEBREIRO 00 1990

CULTURAL

21

Lois Pereiro
'Á xente extráñalle
a rniña linguaxe poética'
• M. CAABALUDO

A sua obra oficial non é
extensa "debido
sobretodo á miña
preguiza." É, non
obstante, un dos
anárquicos daquela
camada de xóvenes que
desde fóra, nun fato,
amosaran as suas
inquedanzas persoais en
feitos tales como Loia.
Daqueles catro números
aparecidos aló polo 77 con
neto sabor a
desenvolvimento,
irromperon novas xeitos
estéticos no triste, escuro
e difícil labor do
rexurdimento. Patiño,
Rivas, Bilbao, Guisán,
etc., deron pé a un dos
primeiros ensaios
enerxéticos das novas e
case-que xa ilustres
xeracións pensantes deste
país
Amor e desamor xurdiu case da

casualidade. "Coincidimos' sete
amigos, sete poetas, entre eles
Lino Braxe, Manuel Rivas, Luís
Seoane e máis eu", lembra. "E
todos na Coruña. E decidimos,
despois de facer uns cantos recitais por ai, publicar un libro en
conxunto. Puxémonos de acordo e saiu a antoloxia sobre os
dez poetas co título de Amor e
desamor. Tivo bastante éxito.
Incluso chegou a facerse unha
segunda edición. Entón, en vis-o
ta da boa acollida, decidimos
sacar unha segunda parte, que
era un pouco o mesmo, pero o
dous, con outros poemas".
A sua imaxe semella o achegamento ao interior, á profundidade. Fala baixo, baixiño, con
eses sosego capaz de transmitir
a soedade própria do humano
que expresa unha vontade impresa na roupaxe da pel. Paisaxe física, rexedor e deseñador
dun proxecto crítico aglutinador
da sua persoalidade.

Loia
"rOia foi un pouco o comezo de

todos nós. E, claro, tes-lle cariño
porque foi un pouco a primeira
inquetude que tiveches". E
compáraa dalgun xeito ao que
. pouco tempo despois denominouse grupo Rompente, de Reixa, facendo fincapé en que,
efectivamente, aquilo supuxo
"un novo estilo, desi:>ois de pasar todas as épocas de poesia
máis social, con tendéncias inovadoras, sen perder tampouco
as reivindicacións que.. nós tiñamos dentro como nacionalistas
que nos sentiamos. Non era,
sen embargo como Rompente
un movimento poético. Éramos
amigos e o naso vinculo era sinxelamente amistoso. Nen sequer tiñamos unha tendéncia
"exclusiva. Cada un facia o que
lle gostaba, sen máis, sen inten-'
cións secundárías."
Foi, tamén. un dos membros
fundadores de La ÑavaJ, "fixémo-Ia catre", e estivo en caseque todos os proxectos de publicacións que se fixeron na Galiza, como por exemplo Luzes de

Galiza, Doma, Trilateral, e o
máis cercano Das Capital, "ande
por vez primeira publico un canto que saiu desa novela que
teño case a ponto."

"Despues de la
modernidad"
Despues de la modernidad é.

ademais, un recoñecimento fóra
das fronteiras galegas, xa que
supón a sua participación nunha antoloxia poética "de todo <1
Estado español, cada un na sua
lingua", sendo Lois Pereiro o
único galego. "Algo asi -subliña- un pouco como unha antoloxia dos poetas da última xeración, que ía desde o máis vello
(Luis Alberto de Cuenca) até eu
que tiña, daquela, vintetantos
anos".
Agora mesmo, a ponto, no
fomo, o seu primeiro livro individual. E. tamén. antolóxico,
ainda que neste caso se trate .
"dunha antoloxia da miña própria obra. Poden ser, en total,
uns cen poemas, co título, que
ainda non o teño seguro, mais
poderia ser Lois Pereiro, Poemas
1982-1990", confirma, precisando que xa é tempo de deixar un
pouco á marxe esa "preguiza
miña, porque o sacar o meu primeiro livro de poemas despois
de tanto tempo traballando en
anacos parece-me fundamental.
No Castro agardan tan só a que
eu lles dé o orixinal. Teño, xa
que logo. que disciplinar-me un
pouco e dar sinais de vida."
Opina, por outra banda, que
na Galiza "hai falta de publicacións. Porque hai xente descoñecida, poetas novos, de vintetantos anos, que desexan mostrar a sua obra e non saben
Qnde. E hai-nos notábeis. Con
certo nível. Corno para seren
publicados. Non obstante, hoxendia. segue habendo moitos
problemas para publicar neste
pais." Ainda que recoñece que
iso pasa incluso na España. E
aponta corno unha das posíbeis
medidas institucionais. "non xa
que A Xunta, Deputacións ou
ConcelJos den subvencións a
uns e outros cun critérios determinados, senón que se invista
en publicacións. Esa poderia ser
unha das' maneiras de encher
un vacio existente no eido cultural."

Galiza literária
Xa van catro cafés e a1gunha
gotiña. Se cadra, un puriño de
máis. Falar, falamos. Daquílo e
do outro. Mais'queda tempo, tamén, para ollar ao naso redor e
mirar as ondas de agarimosas
cores que, ca seu sorriso ao ceu,
voan cara a etemidade. Agora
tócanos retozar sobre as xestas
dos herois. Sobre o devir. Sobre

o momento mesmo, que xa é o
que é.
"Eu vexo un nivel. literário
certamente alto. Por exemplo,
poeticamente comparando coa
literatura castellana, quedo-me
coa galega. E nop o digo eu só.
A opinión xeral, e sobretodo en
poesia, pensa coma mino En narrativa, xa é distinto. Pero en
poesia o nivel, na Galiza, é moi
alto. Tanto nos novas corno nos

vellos. A vantaxe que ternos precisa- e que en poesia, neste pais, hai moitas tendéncias,
moitas maneiras, distintas. Sen
embargo, todas de moi alto nivel. Por exemplo, o meu estilo
de poesía e moi distinto do de
Femán-Vello. Non obstante, hai
unha sensibilidade especial en
cada tendéncia. Tanto na clásica como na máis vital. E é o melIor que pode pasar-lle á Galiza.

Poeta urbano
Lois Pereiro é un poeta ui'bano.
"Á xente". di, "resulta- lle. ás
(plisa • pildn. 231
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'NA POESIA, NA
GAUZA, HA! MOrrAS
TENDÉNCIAS E MOl
DISTINTAS, DOS
NOVOS E DOS
VELLOS,' PERO
TODOS CUN GRAN
NÍVEL'

Que haxa variedade. Non corno
pasa na literatura castellana que
case-que todos os poetas escreben igual. Páxinas e páxinas
sen dicer nada. Na Galiza, penso que nese aspecto estamos
mellar."
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Antón O Mago

•

Por segunda semana consecutiva, Antón O Mago, repite actuación en Santiago. Asi, o
xoves, venres, sábado e domingo e en funcións de 6 a 9
porá en cena o seu espectáculo "merlin e familia". A carpa
est¡í situada no aparcamento
de Santa Isabel.

•

Amália Rodrigues

Recital o dia 17 no Auditório
de Galicia, en Santiago

•

Nacionalismo
frentista
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Ciclo de charlas organizadas
polo BNG en Pontevedra. O
dia 15 de Febreiro falará Xosé
M. Beiras "Que é o BNG?". O
dia 22. Francisco Carballo
"Nación. colónia. soberania e
auto-determinación".
LB. Valle-Inclán As 20 horas.

Eugénio de
Andrade

TertúIJa ás 20 h. do luns 19 de
Febreiro na Faculdade de FiloExia (aula 1), de Compostela
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Lois Pereiro
(ven d. púlna 21)

vida rural. da aldea cos
meus pais. Pero. hoxendia,
a miña expresión retírese.
sobretodo. á vida cotiá. urbana. Mais tampouco esaxeradamente urbano. Quer
dicer. non se trata de expres?!" o que é a vida urbana nen o que diferéncia a
vida urbana da rural. É un
pouco abstracto. Polas vivéncias que tes. E polas
sensacións que che produce a vida diária."
O

unha etapa. na época de
decadente. Pasei.
logo. a unha poesia máis
entroncada coa vida actual. esa viveza da vida
nese ambiente metálico
que ternos todos na vida
diária, sobretodo, na vida·
urbana~ Porque eu, na realidade, sinto-me moi urbano, xa que toda a miña
vida coincidiu na cidade.
a4lda que tamén teño moitas lembranzas vitais da

Laia.

estraña a riliña linguaxe
poética. Non é que non
goste. É. sin.xelarnente,
que adopto expresións que
non foron fixadas antes por
outros poetas, palabras
que son tan vitais e tan cotidianas como industrial,
tÓxico, etc."
E confesa que a sua experiéncia poética "pasou
por várias etapas. Eu tiven

.MClACOAuÑA
Merela. Elina Luaces
e Amália Gómez ~eres de
espirito aberto e decidido-.
non desexan que o teatro desapareza do pais e seguen
adiante coa sua teima denominada Salamántiga.
"A criación de Salamántiga", segundo Luisa Merelas,
"non foi un contrato matrimonial, foi a necesidade de manter unha obra,1>orque está cla'ro que se queres representar,
tes que legalizarte".
"Era unha vez" é a montaxe
LUÚIa

que nestes mas' perCOlle a ' onde vai instalar unha peza
escultórica característica.
província. "Ternos unhas catorce funcións -aponta. Sete
La Penumbra grava nestes
subvencionadas en parte pola
dias o que vai ser o seu priXunta e outras tantas pola Demeiro disco co titulo xenérico
putación."
de La penumbra. Xúlio López
Pensa, por outra banda, que
(guitarra e voz), Xoán López
"o público está sendo recepti(baixo e voz). Pepe Cundins
vo". Porque a obra de Martin
(voz e guitarra) e Modesto ~
Adjernián. na que teñen boa
varez (batera), son os compo,
parte de culpa na autoria. Luíñentes do grupo. "Todos os tesao Elina e Amália, "é moi sinmas son orixinais". din, "ainda
xela, sen pretensións. E a xenque non ternos un estilo defite entra direetamene a pasánido. É unha mistura. Gostalo ben. É unha peza en clave
nos o que saiu n Inglaterra e
de humor."
Irlanda, por exemplo, nos anos
70"
Correa Corredotra. á marxe
do seu traballo diário, "pola
Daniel RemeMIro é o presimañá. dedico-me á pedra e
dente provisório "até a formapolo serán colio os pinceis no
lización nunha asemblea consOrzán". estuda nestes dias co
tituinte, da SIGA (Solidaríedaenxeñeiro municipal do conde Internacional Galega), que
celio de Cambre "a maneira de
trata de aportar o seu graiño
embelecer o chan do Paseo
de area axudando aos paises
Marítimo. Teño plena liberdaen vias de desenvolvirnento.
de ---<Ji. E é un traballo que
Polo momento ---<Ji- xa teme entusiasma." A ponto.
mas os estatutos en trámite. E
ademais, a inauguración dunagardamos poder formalizar a
ha praza na cidade de Lugo
O
asociación en breve."

ANUNCIOS DE BALDE

EXPOSICIONS

Alexandr Glebovich
(ven da pázina 24)

existia unha fónnuJa de representación dos intereses
nacionais. Estaba plasmado na Constitución e tiña
o seu reflexo nas leis. Por
exemplo, o Soviet Supremo
estaba presidido por representantes do poder central.
Pero tamén estaban ne! os
vice-presidentes, que representaban cadansua república e eran á sua vez
presidentes de cada república federativa. Na estrotura do Partido cumpriase
tamén precisamente este

para pagar divisas". Pero
principio de representaisto poderíase considerar
ción de intereses de difehistoricamente
un paso
rentes nacionalidades. Ha. atrás até os feudos do Mebia unha correspondéncia
dievo,
con
tendéncia
á
nos dous sentidos. Outra
economia de troce de procousa é' que esta corres-'
dutos, incluso sen diñeiro
pondéncia tiña ·un xeito
centralizado e que se facia
O pais poderia se cobrir
desde unha perspectiva
por unha rede de alfándemecanicista. Non era progas ou fielatos rexionais.
duto dunha expresión da
Isto é o que están a facer
vontade
directa
senón
no Báltico: que venden aldunha opinión que a estruguns prcidutos á povoación
tura partidária e -estat8J . a\ltóctona e non aos rusos.
tiña prevista. O que agora
No que respeita ás naciose produce entre diferennalidades, é fundamental o
tes nacionalidades e na esrespeito á idea democrátitrutura da federación é que
ca pero tamén ao nivel de
hai partes que din: "querecOQperación e civilización
mos auto-financiamos porque ten acadado a humaque ternos o noso carbón
nidade.
•
O

•

Xosé Antón
Castaño

Exposición de pinturas e debuxos na Galeria Androx (Via
None 22-galertas) en Vigo.
Até o 5 de Marzo

•

Fotografia
en Compostela

No pub "Joám Airas" fotografías de J. Castro. No "Modus
Vivendi" mostra de Mercedes
Vega

J. de Castro

•

Mostra de fotografías de J. deCastro na sala Clavicémbalo
de Lugo, "Mulleres dos 20 ao
desnudo" .

As Juntas Galegas pola Amnistia acabam de imptimir recentemente 10.000 exemplares dum ca1endário para o
ano 1990, confeccionado com
láminas desenhadas por sete
conhecidos humoristas gráfícos galegos. Estes calendários
acham-se a venda em livrarias
e outros estabelecimentos. O
dinheiro arrecadado pala sua
venda será destinado á suster
em parte os gastos derivados
da defensa dos presos independentistas galegos. Por este
motivo as JUGA querem tamem fazer público o seu agradecimenro a Gonzalo Vl!as. pepe Calleiro, M Fragoso,
Xosé Lois, X.M . Forxán, Xaquin Marin el Hortas, artlstas
que partiCiparon desinteresadamente na composi¡;:om deste almanaque com a sua Slffip';'.ia e talento criador

A Asociación España-URSS
ultlma nestes dias unha nova
clase de idioma ruso. interesados chamar ao 22 44 57 de
Vigo
Venden-se 2 encerados escolares de 2,50.m de longo
por 120 de alto. Interesados
, chamen ao (981) 59 1052 de 1
a 3 do serán.
Rádio Tirana, a voz do SOCIalismo en portugués para os
ouvintes de Galiza. Horário de
21.30 a 2230 I 2400 a 0100 e
800 a 9.00 hora de Galiza.
Frecuéncias 15405, 9500 e
7300 KHz, en Onda curta Enderezo: Rádio Tirana Tirana
(Albania)
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TELÉFONO: (981) 386800

DOS MUNICIPIOS
DA RÍA DE FERROL

PRAZO ATA o 30 DE MARZO

BICICLETAS E
APARELHOS DE EXERCíCIO

DE NICARAGUA
CASTELAO
AS CARTAS DE AMÉRICA

aOANOS
AO SEU SERVIZO

A l'lOSA DllBA

"Escribireiun
segundo tomo do
Sempre en Galiza,
coa crónica exacta
e documentada de
todo canto
aconteceu desde
que a JDiña terra
perdeu a sua
liberdade, e se non
chego a ver ao povo
galego cos puños
apretados, agardo
que o vexan os
meus descendentes
políticos"
A NOSA CULTURA 12
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Distribuidor para
a Galiza
(986) 36 00 39
CHAME AO
TLF. (986) 433624
E SOUClTE
AS NOSAS TARIFAS
PUBLlCITÁRIAS
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CERÁMICA
CARTÓN PEDRA
VIDRO
MADEIRA
Temos a tua máscara, antifaz, cabezudo... ,
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TAM~" PARA CO...eCTlVO$., CONCEUGS ETC.

Al Couto, 23 (Aa lado da Praza de España) Vigo. 36203
TIfnos (986) 42O163-41 51 21 (part_)
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