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LOis Pereiro:

a furia necesaria
Luz e sombras de amor
resucitado (1995):

ENTRE AS INICIATIVAS

deste grupo
heteroxéneo destaca o
sostimento da revista
Luzes de Galiza

(Tantos anos que non me
observaba
unha pel distinta á miña,
ou que non fose xa
parte dos meus ollos,
explorada, coñecida
ou compartida...)

tes tendencias máis que partillaban inquedanzas culturais.
Entre as iniciativas conxuntas deste grupo heteroxéneo
destaca o sostimento da revista Luzes de Galiza, onde
viron a luz –para alén do ensaio xa citado– os oito primeiros capítulos da súa novela
inconclusa Náufragos do paradiso.
En vida Pereiro só publicou
dúas obras, Poemas
1981/1991 (1992) e Poesía
de amor e enfermidade
(1995), duros e espidos poemarios en que se fan patentes
as pegadas expresionistas, as
referencias á literatura xermánica e certos trazos da
contracultura.
A morte sobreviríalle na
cidade Coruña en 1996.

VII
Vendo eses dous ollos
latexantes
cal visión dunha imaxe
entresoñada
no seu peito en perfecta simetría
cun interno tremor que
me fascina
desexaría entrar nela
e refuxiarme
no seu corpo secreto
para sempre
protexido da morte
coa súa vida
féndeme o corpo un
húmido arrepío
e bícame as vértebras con furia
nun vértigo de dor e
de tenrura.
xuño, 95

EN VIDA, PEREIRO

Manuel Rivas e Lois Pereiro

Lois Pereiro naceu en Monforte de Lemos no ano 1958.
Con dezasete anos marchou a
Madrid para continuar os
seus estudos e alí fundou,
xunto con Antón Patiño, Xosé
Manuel Pereiro e Manuel Rivas, a revista Loia, que só coñecería catro números (o último de 1978).
Nesta publicación apareceron poemas do escritor monfortino que posteriormente

FIGUROU nas antoloxías

colectivas recollidas
baixo os títulos De Amor
e desamor (1984) e De
amor e desamor II (1985)

serían recollidos en Poemas
para unha loia (1996), libro
en que se inclúe o ensaio
“Modesta proposición para
renunciar a facer xirar a roda
hidráulica dunha cíclica historia universal da infamia”,
que fora dado a coñecer ese
mesmo ano nas páxinas da revista Luzes de Galiza.
De regreso ao país, Pereiro
figurou nas antoloxías colectivas recollidas baixo os títulos De amor e desamor (1984)
e De amor e desamor II
(1985), compilacións en que
figuran nomes como Pilar Pallarés, Miguel Anxo FernánVello, Manuel Rivas, Xavier
Seoane, Francisco Salinas,
Xulio Valcárcel, Lino Braxe e
outros poetas de moi diferen-

só publicou dúas obras,
Poemas 1981/1991
(1992) e Poesía de amor
e infermidade (1995)

epitafio
Cuspídeme
enriba cando
pasedes
diante do lugar
onde repouse
enviándome
unha húmida
mensaxe
de vida e de
furia necesaria.

Os irmáns Pereiro, Lois e Xosé Manuel, na súa nenez
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manual de
desobediencia
TERESA SEARA

Lois Pereiro é unha voz atípica biografía novelada que
Elena Poniatowska escribiu recentemente sobre a figura de
Leonora Carrington, cóntase
como esta, desde moi nena e
mentres non puido fuxir do estrito encorsetamento da súa
aristocrática familia, plasmaba
nun diario –para ela ‘manual
de desobediencia’– as surrealistas imaxes que logo poboarían os seus portentosos
cadros.
De certo, Leonora pertence
ao selecto grupo dos tocados
pola xenialidade que abren os

ollos sen medo ao enigma,
aqueles a quen lles é factible
experimentar todo canto de
cruel e excelso ten a vida. Nesta exigua nómina figura tamén
por dereito propio Lois Pereiro
(1958-1996), o escritor a quen
lembramos no Día das Letras
Galegas 2011.
Considerado xa desde o primeiro libro, Poemas 1981/1991
(1992), como un autor de culto, Pereiro opta por situarse vitalmente a contrafío e foi quen
de imprimirlle á súa voz un
marchamo de modernidade
que nos abre os ollos á proble-

CONSIDERADO xa desde

o primero libro como
autor de culto, Pereiro
opta por situarse
vitalmente a contrafío

mática urbana, á cultura centroeuropea, ao punk, a certo
cine ‘alternativo’ e, polo tanto,
a todo o que foxe do centro, do
tópico, ao que é marxinal e fascinante á vez.
Nas súas obras, tanto poéticas –Poesía última de amor e
enfermidade (1995)– como
narrativas –esa inconclusa novela Náufragos do paradiso
(editada postumamente en
1997) e o diario epistolar Conversa ultramarina, que ficou
inédito até 2010– e mesmo no
ensaio –Modesta proposición
para renunciar a facer xirar a
roda hidráulica dunha cíclica
historia universal da infamia–,
o a u t o r e n f ro n t a á m o r t e
–ameaza que o ronda desde
que consumira aceite de colza
desnaturalizado– cun vitalismo radical que o dota desa extrema lucidez só permitida aos
seres que se saben efémeros.
Por iso afirma nun poema:
“Son un relato breve. O final
está escrito,/ e todo o que vexo
está sentenciado/ a sobrevivir-

me”, como xa anticipara na novela ao poñer en boca do personaxe de L. a sentenza: “Non
hai límite entre alguén e a súa
morte”. Mais a obra de Lois Pereiro non é un catálogo de danos senón que, pola contra,
contén unha esperanzada
mensaxe de vida que se apoia
en dúas forzas básicas: o amor
e a poesía.
Sentir e expresar o amor polos outros é un bálsamo porque
“Desprezando o meu tempo en
conta atrás,/ ábrome e derramo a miña vida/ nese amor feroz, calado, sen destino”. A
poesía, segundo el mesmo declarou nunha entrevista da Radio Galega, é o mellor “xeito
de fuxir da barbarie”.
Por iso, e aínda que a poética de Lois Pereiro nace da experiencia vital dun “xove ferido pola doenza física e pola
doenza da modernidade”, segundo viu Fermín Bouza, hai
nela un aferrarse á vida como
desobediencia da morte que
aínda hoxe nos estremece.

A POESÍA, segundo el

mesmo declarou
nunha entrevista, é o
mellor “xeito de
fuxir da barbarie”

Luz e sombras de amor
resucitado
Tristemente convivo coa túa
ausencia
sobrevivo á distancia que nos
nega
mentres bordeo a fronteira
entre dous mundos
sen decidir cal deles pode
darme
a calma que me esixo para
amarte
sen sufrir pola túa indiferencia
a miña retirada preventiva
dunha batalla que xa sei
perdida
resolto a non entrar xamais
en ti
pero non á tortura de
evitarte.
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uN poeta
diferente
Cero a la izquierda
O corredor de fondo perde o
alento
Fuxindo dunha vida inzada de
renuncias
da súa liturxia obesa e oleosa,
mediocre nos seus comunais
fracasos,
bágoas de xelo, indignación
contida

non deu chegado a tempo de
exercer
a súa rebelión,
nin de levar a cabo
a súa vinganza definitiva
contra un mundo inxusto,
homicida, e cruel,
pola inutilidade da súa propia
vida
solitario, enfermo e fatigado,
a morte anticipouse e chegou
antes.
outono 95

XULIO VALCÁRCEL

Lois Pereiro é unha voz atípica na poesía galega; pola actitude vital, extrema, marxinal; pola proposta estética,
dura, ríspida, e polas fontes,
inusuais, nas que nutre a súa
poética. A súa obra resiste con
puxanza o paso do tempo, talvez porque os textos son trasunto directo da súa propia vivencia agónica. Non hai en Pereiro retórica nin impostación,
a súa palabra, núa, é en si mesma encarnadura, ferida que
respira, proxección nos versos
do seu propio drama.Toda a
súa obra, escasa canto intensa,
aparece traspasada pola dor,
física e moral. Dor da enfermidade, dor da incomunicación,
dor da crueldade social.
Nesas circunstancias, a poesía, o amor, aparecen como
único refuxio. Iso parece indicar cando fai súas as palabras
d e C a l v e r: “ C o n s i d e r a r m e
amado, sentirme amado na terra” (“Eu tamén podería dicir o
mesmo” –comenta). É a confesión dun ser afastado, á intemperie, un SOS entre o silencio e
a xordeira, que evidencia a súa
orfandade, o seu desvalimento. Porque Pereiro esfórzase en
descifrar a realidade que o rodea e demanda, aínda que non
o diga, comprensión.
Non é doado para ninguén
sobrevivir na xungla social,
canto máis a espíritos sensibles
e mentes lúcidas, conscentes.
A cuestión agrávase se esa inadaptación se proxecta nunha
afectodependencia que acaba
por converternos en escravos
ou mendigos. Compriría, para
suportala, sermos máis independentes; non ir, como Pereiro, a corazón aberto.

TODA A SÚA OBRA,

escasa canto
intensa, aparece
traspasada pola dor,
física e moral

Asemade, a incidencia na
dor como recreación morbosa
–o corvo que furga na ferida
impedindo que cicatrice-,o
narcisismo do mártir, conleva
un perigo a nivel artístico:
poucas veces a circunstancia
particular consegue erixirse en
paradigma universal, de maneira que o sacrificio pode resultar estéril.
Conecta Lois Pereiro na súa
experiencia vital e literaria co
malditismo, dimensión autodestrutiva que transita as ribeiras da droga e da alucinación; quérese dicir, a sensu
contrario, da lucidez e da clarividencia, facendo do vivir
unha angustiosa metáfora: vida efémera e obra con vocación de ultimidade. O talento,
a virtude literaria, conlevan, á
par que un privilexio, unha
condena, unha “maldición”,
obrigándo aos detentadores a
recollerse nun hermetismo
protector, pero lacerante.
Rimbaud consideraba que o
artista era un “vidente” e pretendía chegar á revelación, ao
“descoñecido”, a través da desorde, isto é, forzando, expre-

UNHA LONGA

peregrinaxe cargada
de tribulacións será
necesaria para acadar
o obxetivo
mendo a capacidade e a receptividade sensorial. Unha longa
peregrinaxe cargada de tribulacións será necesaria para
acadar o obxectivo. Nese proceso, o opio, o haxix, a absenta…, podían ser estímulos
axeitados. Pero a cuestión non
e r a s i n xe l a . C o m o i ro n i z o u
Koestler referíndose ao alcol,
“onte pola noite resolvín o
enigma do universo, pero agora esquecín cal era…”
Esa distancia entre o creador e os destinatarios separa e
condena ao poeta ao illamento e ao desamparo. O problema
agudízase cando o dogma establece que “os malditos son os
mellores” e os prexuízos insisten, de maneira estereotipada,
en asimilar arte e tolura. Segundo esa opinión, ser “maldito” é proba irrefutábel de valía

e calquera outro enfoque é
considerado inconsistente ou
“aburguesado”. Inconsistentes
son, en verdade, estes argumentos de impronta neo-romántica se pensamos en Machado, Pessoa, Kafka, Kavafis… e tantos outros xenios de
apagadas, grises, anodinas
existencias.
A dureza inhóspita dos arrabaldos urbanos, a incomunicación, a soidade, nutren a poesía de Pereiro, que se converte
nun esconxuro contra a ameaza da morte; liberarse da morte, morrendo. Esa é a idea. E
vénnos ao pensamento o poema de Dylan Thomas “and
death shall have no dominion”;
confuso, atropelado, trascende
as palabras e convértese nunha proclama, “e a morte non
terá dominio”. Pero tíñao.

A DUREZA INHÓSPITA

dos arrabaldos urbanos,
a incomunicación, a
soidade nutren a
poesía de Pereiro
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O foulard de
Isadora Duncan
LUÍS COCHÓN

1Somentes
Habemos de estarlle ben
agradecidos aos que optaron
pola valente decisión LOIS PEREIRO, no canto de outros merecedores, de consagrar ese
Día das Letras Galegas ao poeta da cidade de Monforte.
Facíalle falta este recoñecimento a un escritor minorizado –e quen non– para espallar
en máis extensivo dominio o
fenómeno –que se verá– da súa
recepción. Tería que chegar
aínda por camiños menos doados, como chega o que ten que
chegar: o bo pano na arca se
vende (alguén había preferir
pano sedán de Malinas). Mellor é que chegue a ocasión
máis cedo que tarde ou despois. Alégrase o corazón cando
se premia a un creador mozo,
se ao mesmo tempo se premia
a outros da súa quinta. Tamén
o corazón da Academia, tendo
como ten no arquivo figuras
excelsas que, como tales, terán
o seu día irrefutable.
É canto espero deste Día: a
difusión mediática e a recepción en letores novos: a obra

ALÉGRASE o corazón

cando se premia a un
creador mozo, se
ao mesmo tempo a
outros da súa quinta

precisada de acollida cálida
nos mellores espíritos. Algunha outra achega crítica que
tanto demanda a literatura de
noso, pero non quero darme a
engano.
Quizabes porque os tempos
que corren non dan para máis
por seren pouco propicios na
letura, na escrita (pero menos), no pensamento hermenéutico. Cando máis que Lois
Pereiro, laureatus, é poeta
complexo na súa facilidade
distanciada. O difícil non soe

É CANTO ESPERO deste

Día: a difusión
mediática e a
recepción en
letores novos

ser complicado. Poeta, insisto,
que non pode ser despachado,
así como así, por medio de
quiasmos ou oxímoros; somas
de craridade, espadas como labios, León Felipe roto ou rom-

pido, leite negra do amencer,
... “con amor / contra min mesmo / e sempre”. Medio víctima, medio cómplice, nin apocalíptico nin integrado, senón
todo o contrario; “Triste Stephen”. De non moitas lecturas
para volver a elas, resgardouse
do que non interesa. Construiu
e ergueu os seus poemas en
memoria e cenotafio de si. Soño insomne:
En plenas facultades,
teño a cabeza no centro do
mundo
e voulle cambiando os argumentos
ós meus soños escasos e prudentes.
Isto baixo dun “motto” de
Valéry: “Le vent se lève... Il
faut tenter de vivre”. Os soños
son escasos e escasamente prudentes.
Habería que tentalo noutra
vegada, non naquela onde o
foulard fíxolle a trastada derradeira a Isadora Duncan.
Se non foi o Jaguard.

POETA, INSISTO, que non

pode ser despachado
asi como así, por
medio de quiasmos
ou oxímoros

intentaba conseguir
deixar na terra
algo de min que me sobrevivise
sabendo que deberia ter sabido
impedirme a min mesmo
descubrir que só fun un interludio
atroz entre dous muros de silencio
só puiden evitar vivindo á sombra
inocularlle para sempre a quen amaba
doses letais do amor que envelenaba
a súa alma cunha dor eterna
sustituíndo o desexo polo exilio
iniciei a viaxe sen retorno
deixándome levar sen resistencia
ó fondo dunha interna
aniquilación chea de nostalxia.

34 LOIS PEREIRO

amor e sangue en
chiapas
Ando á procura dunha ollada súa
que me confirme a fe que teño nela
e avanzo a cegas coa maior firmeza
noutra rebelión xusta que interna
nunha urxente esixencia de certezas
para este corazón rebelde e zapatista
obrigado a loitar polo evidente
cunha serea furia
antiga e sabia
desde o amor que resiste ó que o
reprime
con ela por compaña como antes
ou eu só ben armado de nostalxias
deixareime invadir de sangue maia
para que retorne á súa propia terra
ouconsiga vivir outras mil vidas
en loita contra o mundo
se é preciso
crebándolle o pescozo
e desviando
á historia dos eu curso
xunto coas mesmas víctimas
de sempre
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A porta
entreaberta
EVA VEIGA

Entre o desbordo e a contención, Lois Pereiro vai dando conta dos días dunha vida
que no seu íntimo se dilata ,
mais se extrema nesa beira
última que de cote pode ser a
derradeira. Fráxil equilibrio
existencial que o poeta sostén
como un milagre, como ese
grande milagre do mundo
que Pimentel dicía verbo da
poesía.
E é precisamente o corpo
do poema o que se conquista
en tan atroz como fascinante
batalla. Lugar por sempre ganado ao despilfarro e ao sofrimento polo talento e a
ciencia de quen sabe que son

E É PRECISAMENTE o

corpo do poema o
que se conquista en
tan atroz como
fascinante batalla

CADA VERSO na poesía

de Pereiro é un paso
máis que dá o
funambulista nesa corda
(...) contra o imposible
os límites os que esculpen
substancialmente as formas
da vida, malia que a vida
transcende todas as súas formas.
Quizais, como escribiu o
pensador Maurice Blanchot,
é necesaria a proximidade a
ese poder absoluto que é a
morte para despoxar a través
das palabras á figura –sempre
vestida– do mundo e propiciar así o encontro coa nudez,
ese algo espido que , non obstante, é inapreixable. Essa
coisa que me escapa e noentanto vivo dela, segundo Clarice Lispector.
En efecto, cada verso na

OBRA DE ALFONSO COSTA

poesía de Lois Pereiro é un
paso máis que dá o funambulista nesa corda –unhas veces
tensa e outras frouxa– contra
o imposible– Porque o poeta
sabe que o Amor e a Arte sobreviven a toda morte.
Amor e Poesía que se for-

xan a partires da experiencia,
diríase heroica, dun home
que se entrega dende a enfermidade e a nostalxia a facer
“desas causas perdidas” unha
obra universal da que se desprende, por oura parte, unha
enerxía que nos ultrapasa.

libros

Xullo, 95

contra a morte o amor
que vai comigo
Dos días que reserva para min o
destino
cada unha das súas noites por vivir
sería a derradeira
a única esencial
se puidese vivirte a ti tamén
trasnoitado sobre o teu corpo en
calma
cohabitando á miña inexistencia
soñado nas túas noites
ou prorrogado en ti
Xullo, 95

Lois Pereiro
Poesía completa

Conversa
ultramarina

Radigrafía do
Abismo

Modesta proposición
e outros ensaios

Náufragos do
paradiso

ED. DE ANA ACUÑA
Editorial Xerais. Clásicos
Vigo, 2011. 223 páxinas.

ED. DE HUGO MARTÍNEZ
Positivas.
Santiago de Compostela, 2010.
118 páxinas.

ANTÓN PATIÑO
Espiral Maior. Ensaio
Rutis-Culleredo, 2010.
207 páxinas.

LOIS PEREIRO
Editorial Xerais. Clásicos
Vigo, 2011. 83 páxinas.

LOIS PEREIRO
Editorial Galaxia.
Vigo, 2011. 103 páxinas.

■ A editorial Xerais
reúne por primeira
vez a poesía completa
do poeta monfortino
Lois Pereiro.

■ Conversa
ultramarina é unha
longa carta de Lois
Pereiro dirixida a
Piedad R. Cabo.

■ Unha visión como
do pintor e escritor
Antón Patiño sobre a
vida do poeta de
Monforte de Lemos.

■ Un testamento vital
dende os textos,
artigos e entrevistas
que quere rachar cos
tópicos sobre Pereiro.

■ Edición da única
novela de Lois Pereiro
comezada en 1970, e
un relato –Insomnio–
baseado nela.

LOIS PEREIRO

LETRAS GALEGAS

Poesía núa e fonda que
transforma a angustia en luz
que nos guía situándonos nese estado de percepción no
que a palabra fai vibrar o silencio; onde o que se di e o
que non se di actúan como
placas tectónicas a nos conmover. E sempre esa greta,
esa porta entreaberta por onde entra e sae o desexo que é

substancia e forza primixenias, que é a esperanza sen
outro destino que si mesma:
vontade radical de vivir como
se cada instante fose o primeiro, nun territorio que a
poesía inaugura e funda para
o mundo e a súa conciencia,
para a súa alma.
Dende o centro mesmo da
dor e do amor, Lois Pereiro é

El Ideal Gallego Martes, 17 de maio de 2011

quen de erguer a voz, como
un explosivo silencio no cálice das palabras, sobre a atafegante miseria intelectual e
moral que o vai arrasando todo. Porque o poeta monfortino, homenxeado co Día das
Letras galegas 2011, lonxe de
ficar como vítima da melancolía e da enfermidade, escolleu ser responsable do seu
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como
vítima da melancolía e
da enfermidade,
escolleu ser responsable
do seu destino
LONXE DE FICAR

destino, deixándonos o legado impagable do seu compromiso ético e estético.

libros

If i die before i wake
Lois Pereiro.
Náufrago do paradiso

O negro leite da
aurora

Antoloxía
poética

MARCOS CALVEIRO
Editorial Xerais.
Vigo, 2011. 110 páxinas.

J. LUÍS CALVO E CARLOS
GEGÚNDEZ LÓPEZ
Toxosoutos.
Noia, 2010. 265 páxinas.

ED. DE DANIEL SALGADO
Editorial Galaxia.
Vigo, 2011. 171 páxinas.

■ Coma un falso guión
dun filme imaxinario
esta biografía amosa
algunha das escenas
da vida do poeta
monfortino

■ Sobre a vida e a obra
con limiar de X. M.
Pereiro e colaboracións
de Xulio Valcárcel, Luís
Valle e F. Salinas Portugal

■ Unha completa
escolma do poemario
de Lois Pereiro a cargo
do xornalista, escritor
e tradutor Daniel
Salgado.

A palabra exacta
ANTÓN LOPO
Editorial Galaxia.
Vigo, 2011. 185 páxinas.

■ Biografía a traverso
de amigos e familiares
e a relación directa coa
música e o cine e a
influencia que tivo
na súa obra.

Trnsgresión e
fraxilidade
Un retrato literario de
Lois Pereiro

MIGUEL A. MATO FONDO
Edicións Laiovento.
2011. 69 páxinas.

■ Profesor e poeta,
Mato Fondo pertenceu
a xeración dos 80,
como Pereiro.

O pasado apodrece baixo terra
e o presente non flúe,
é un río morto.
Pero esta vez non haberá resurrección
e o futuro é por forza alleo a min
nadal, 92
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MARÍA XESÚS NOGUEIRA Doutora en Filoloxía Galega

que es galicia
a. Agua. Aire. La Amnesia del vencido, la
Atracción del Abismo, el Árbol junto al Árbol,
y la alegría del espacio circundante. El Alma es
el Atlántico y es el Acantilado el cuerpo de su
llamada Atroz.
b. Barroco: la Belleza usual hecha materia en
piedra en el Borde del Bosque omnipresente.
c. Calma. Castelao, Curros, Cunqueiro,
Cultura, Celebración y Culpa: una conciencia
Céltica del Cosmos.
d. Difícil definir ese Dolor, Doblegar el
Destino, conseguir que el Deseo nos siga siendo
útil. (Diluvia)
e. Espiral en el Espacio Esférico. Emigración:
Estímulo de nuestro Exilio interior que nos
lleva por el Este hacia Europa, por el mar hacia
el Éxito y hacia la Enfermedad, y siempre hacia
el eterno Extrañamiento del espíritu.
f. Fuego de hogar. Fantasía. Fábricas, Fiebre
y Formas del Futuro, Figuras del pasado. El
Fenómeno atmosférico de la Felicidad, y todas
las Fiestas del mañana…
g. Gráficas del Granito, agua y silencio, donde
transborda el alma de la Gulfstream. El gemir
de las Gaitas, y en el carácter esa amable
presencia de la Grasa.
h. Historia: Herbicida el olvido. La Humedad,
el “Horror vacui” y la Humildad nos impiden
convertir la Historia en Heroísmo. Nuestra Heredad adiestrada en la huída, con la sabiduría de
las heridas viejas, por nuestras propias manos
solamente vencidos.
i. Ironía: arte de convertir el Infierno en un
cuento de Invierno.
j. Sonido oriental. Rotundidad sureña.
k. Kilowatios por tierra sumergida.
l. Luto: manchas en el paisaje, bolas negras
sobre el tapete verde.
m. Lega muertos el Misterio de la Música, pero
el Miño se va llevando ese Misterio al Mar.
n. Norte. Noche. Niebla. Negro: materia poética
nacional.
ñ. Nh/ gn/ ñ.

paisaxes
posindustriais
UNHA ENTREVISTA DE FRANCISCO XOSÉ CASTIÑEIRA GONZÁLEZ

María Xesús Nogueira Pere i r a ( B e r re s , A E s t r a d a ,
1968) considera que Lois Pereiro foi un verdadeiro innovador na poesía galega actual, tanto no que se refire ás
súas temáticas, referentes e
modelos, como á propia linguaxe poética. A doutora en
Filoloxía Galega na facultade
de humanidades de lugo opina que desde os seus inicios,
a mediados dos anos 70, o
mindoniense “percorreu de
xeito deliberado e consciente
camiños que se afastaban dos
maioritariamente transitados
polos seus contemporáneos”
e afirma que a súa poesía dialogou co rock, co punk, co
“afiado terrorismo austroaleman” de Peter Handke,
Thomas Bernhard ou Paul Celan. “Pereiro incorporou ademais paisaxes frías, metálicas, posindustriais e inxectou
modernidade e vida na literatura”, afirma a autora do recente “Dicionario Lois Pereiro”.
–Houbo voces contrarias a dedicar un 17 de
Maio a este poeta, como
unha especie de homenaxe póstuma institucional, que se mostraron
máis a favor dunha recuperación e difusión da su
obra. Que opinión ten ao
respecto?
–Máis que voces contrarias, o que houbo foi bastante
sorpresa pola decisión, e tamén incerteza sobre como se
podería articular unha celebración como as Letras Galegas dedicada a un autor como
Pereiro. Algunhas voces mostraron tamén o seu temor a
ante os perigos que podía supor a institucionalización da
figura de Lois Pereiro: neutralización, mitificación, manipulación... De todas manei-

A RECUPERACIÓN e

a difusión da
súa obra era
efectivamente unha
tarefa pendente
ras, a recuperación e difusión
da súa obra era efectivamente unha tarefa pendente con
independencia de calquera
celebración institucional.
–Ao ler os poemas de
Pereiro aflorara entre os
seus versos o amor disfrazado de morte e vida.
Como habería que ler os
seus poemas desde a vitalidade ou o pesimismo
do autor?
–Desde o vitalismo, desde
a “ vida e a furia necesaria”
que demanda no poema que
pecha o seu derradeiro libro,
“Poderíano escoller como epitafio”.
–Considera que o autor
buscou unha renovación
na linguaxe poética do
momento, tendo en conta á época na que comezou a escribir?
–Buscouna desde os seus
primeiros textos aparecidos
na revista Loia nos que incorporan imaxes insólitas e practica o plurilingüismo tan característico da súa estética.
Nese primeiro libro hai tamén
unha renuncia ao ton confesional. A temática do seu derradeiro poemario, Poesía última de amor e enfermidade,
centrou a escritura na experiencia propia sen renunciar
non obstante aos principos
estéticos.
–El dicía que a poesía
era fuxir da barbarie,
que era aquilo do que
quería escapar mediante
os seus versos?

María Xesús Nogueira ven de publicar “Dicionario Lois Pereiro”

–Da barbarie, da indiferenza e tamén da morte.
–Coincide coa afirmación de que Pereiro era
un autor preocupado pol a p a l a b r a p re c i s a n o
verso e pola métrica ou
trátase dunha evolución
natural?
–A lectura da súa obra tanto poética como prosística
mostran o coidado artesán
con que traballou a súa literatura, un oficio que desempeñou cun alto grao de conciencia e de dedicación. O
cultivo do hendecasílabo no

SANTOS-DÍEZ

seu último libro é unha mostra desta actitude.
–Que influencias considera máis activas na
obra de Pereiro o simbolismo francés ou a dos
autores centroeuropeos
el austríaco Thomas Ber-

A LECTURA DA SÚA obra

mostra o coidado
artesán con que
traballou a súa
literatura

LOIS PEREIRO
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nhard o Peter Handke?
–Unhas e outras. A da “xeada estética centroeuropea”,
como el a denominou, foi non
obstante máis explícita e resultou no seu momento máis
innovadora. Foi por iso polo
que acabou actuando como
un sinal de identidade.
–Opina que con estes
últimos autores sentía
unha unión vital debida
á súa doenza crónica que
o levou á morte prematura?
–Posiblemente, se temos
en conta que a presenza explícita destes referentes aparece sobre todo a partir do
ano 1981, no que o poeta sofre a intoxicación polo aceite
de colza. Non obstante, a cultura centroeuropea está xa
presente nos primeiros textos
aparecidos en Loia.

NON OBSTANTE, a
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cultura centroeuropea
está xa presente nos
primeiros textos
aparecidos en Loia
–Lois Pereiro afirmaba
que dos seus dous libros
publicados “Poesía última de amor e enfermidade” era o seu poemario
completo. Cales son as
diferenzas substanciais
entre este a súa recompilación 1981-1991?
–A principal diferenza radica nunha cuestión que antes apuntaba. No primeiro
dos libros o eu aparece ficcionalizado, encuberto detrás de
máscaras diversas que establecen unha distancia entre

Pereiro é dificilmente encadrable na literatura galega

el e o texto. No segundo, polo
contrario, o eu aparece claramente identificado co propio
poeta que escribe. O cambio
ten moito que ver, como explicou o autor, co momento
no que este libro foi escrito,
logo do agravamento da súa
enfermidade e a experiencia
extrema, na porta xiratoria
que separa os dous mundos,
vivida no ano 1994.
–Música, cinema, a modernidade dos 80, a vida
daquela época aparecen
introducidas na obra de
Pereiro, foi un sopro de
aire na poesía galega?
–Foino, sen dúbida, aínda
que foron sobre todo os escritores e escritoras da promoción posterior (os comunmente denominados poetas
dos 90) as que reivindicaron
unha obra invisibilizada polas liñas estéticas dominantes
nos anos 80 que, como antes
apuntei, ían por outros derroteiros.
–Pódese falar dunha

DE AMOR E DESAMOR non

constituíu nin unha
xeneración poética nin
un grupo con postulados
estéticos comúns

SANTOS-DÍEZ

O CAMBIO ten moito

que ver logo do
agravamento da súa
enfermidade e a
experiencia extrema
xeración da cal formaba
parte Pereiro ou el é un
aparte no colectivo de
Amor e desamor?
–Se entendemos xeración
literaria no sentido biográfico e biolóxico que tantas veces se aplicou á literatura galega, Lois Pereiro resulta dificilmente encadrable. Semellante orfandade contrasta
non obstante coa relación que
mantivo con numerosos
proxectos grupais, como foi
co caso de Loia, a revista La
Naval, o atlantismo ou De
amor e desamor. Este último
colectivo non constituíu nin
unha xeración poética nin sequera un grupo que compartise postulados estéticos comúns. Tratouse unicamente
dun conxunto de escritores
coruñeses que se reuniron
baixo ese nome para organizar recitais e publicar a súa
obra en dous volumes colectivos. Nesta circunstancia insistiu Lois Pereiro en varias
ocasións, remarcando sempre
a súa independencia.

“Náufragos do Paradiso”: un proxecto i nacabado
–El lamentaba e desculpaba que houbese
unha poesía en galego
que chamaba “profes o r a l ” , c re q u e e s t a
circunstancia segue na
actualidade ou el abriu
o camiño para outros
poetas?
–Foron unhas declaracións que para algúns resultaron polémicas e que
facían referencia a un momento concreto no que a
figura do escritor (cando
menos do máis visible e recoñecido) se asociaba a
miúdo á de profesor comprometido coa normaliza-
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ción da literatura galega.
Tratábase ademais dun momento no que a tendencia
maioritaria na poesía era a
volta a unha estética culturalista, clásica, esteticista e
en ocasións barroquizante.
O Grupo de Comunicación
Poética Rompente, o colectivo Ronseltz e unha boa
parte dos poetas dos 90 encargáronse de desfacer unha imaxe que, non obstante, aínda segue vixente nalgúns ámbitos.
–Recordo que el botaba en falta un Conrad
que describise en gale-

go as tempestades no
Índico. Cre que Pereiro
cambiaría os versos
pola prosa para embarcarse na novela?
–Lois Pereiro traballou
nunha novela, Náufragos
do Paradiso, cuxos fragmentos foran publicados
en Luzes de Galiza no ano
1996 e que este ano viron a
luz en forma de libro. Trátase dun proxecto inacabado e indubidablemente valioso no que o experimentalismo e a linguaxe poética son evidentes. Con todo,
desde o punto de vista da
publicación semella claro

que Lois Pereiro priorizou
a súa poesía.
–Que poden atopar
ou descubrir os novos
l e c t o re s n a o b r a d e
Lois Pereiro?
–Unha actitude e un
imaxinario que aínda hoxe
resultan bastante insólitos
na literatura galega naqueles xéneros –narrativa, ensaio e, sobre todo, poesía–
que cultivou, alén dun discurso comprometido coa
literatura, o mundo e a vida, e unha experiencia escrita con sangue propio no
seu derradeiro poemario.

o. Oeste: “Galicia atiende y obedece a la
llamada del Oeste” (R. Otero Pedrayo). Tantos
siglos de Ofensas y de Olvido crean anticuerpos
en el Organismo de un pueblo, y esa continua
Ofensa de la historia generará en el Orgullo de
este pueblo apacible el destructivo Oxígeno del
Odio, la Obsesión del fracaso y de la culpa.
p. Poesía. Patria. Pasión. Peligro de extinción,
perdidos en nuestra propia Pureza, de la necesidad de ser un Pueblo. Nuestra indiferencia
alimentará el Proceso de Autogenocidio que
vivimos. Paisajes dispersos, alineados entre
los Perfiles del Pasado, con la Presencia de una
vegetal sensación de eternidad. Pasión y Poses
“punk”, reflejos Postmodernos y altas horas en
los diques urbanos de la noche.
q. Química del dolor Quintaesencia del miedo.
¿Ahí, pegado a mí, quién se ríe?
r. Río: el Rumor de la vida, la Religión de las
aguas. Las Risas surgen siempre donde Reina la
calma, en la quietud profunda de quien conoce
el Riesgo y lo domina. Rural: corre sangre rural
por estas venas; y si alguna vez la Razón opone
Resistencia, se Reconoce el gallego en la tierra,
en la lenta vitalidad del árbol, en la invencible
resignación de la hierba.
s. El Sonido de la Soledad y el Silencio. El
Salvaje Sarcasmo de los Sueños del presente,
y la Silente atracción por el Suicidio: el Sil.
El Miño es nuestra Sangre, el Sil su sombra.
Serenos y Sombríos, finalmente trasciende la
Sonrisa astuta.
t. Tierra. Y el Tiempo, y el Trastorno y sus
Tinieblas. La Tradición de una
triste Ternura. La Tierra es el principio, y todo
existe en ella y para ella.
u. Utopía: compaginar el deseo y la necesidad
de nuestros sueños.
v. Vacas en Valles mojados, y la férrea
Voluntad de los Viejos encadenados a la tierra,
con el Vicio de su fatalismo escéptico. Verde.
Verde y más Verde sobre otros Verdes, y por
detrás: Verde.
w. Whisky: noche urbana. ¿Galicia es
Wagneriana, o és más bien un Wolfgang Amadeus
enfermo de paisaje, soñando con Sibelius?.
x. 25 de Xullo*.
y. y
z. Fin
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Día de
festa ainda
VICENTE ARAGUAS

THE FLOWERS OF FRIENDSHIP
FADED
FRIENDSHIP FADED
Presentimos as horas do vrao
vivir de día
os futuros soños fríos
de amenceres de lúa con armarios
transparentes de ollos fríos
asesinos de princesas durmidas
en moreas de bebidas inocentes
reises da explosión solitaria
nun día escuro do país acusados de
querer ser
ananos e vivir na herba
apuntándovos coa morte en
decadencia
dende o día do viaxe
ou fuxida sentimental
oubeando (a chamada do bosco que
se me escondía)
o sonido
de senso desesperado
o sonido tráxico.
O éstase
en sorrisa vendo
como Piedad matabas aquil buraco
escuro con forma de crime
onde o silenzo ule
a tormenta nostálxica e neurótica
(un centro neurótico pro
cun límite marcado nalgún sitio)
e non era a primeira vez
que o suicidio voaba no ceo da
última paisaxe
Mary (buked and scorned)
xa o tiña visto
no ceo de California.

Seguimos a ser, cos irmáns
lusos e o seu poeta nacional,
os únicos que facemos festa
“de verdade”, sen ir ao choio, a
partir dun feito cultural. Cal é
o noso Día das Letras. Que ben
podería ser, igualmente, Día
da Lingua Galega. Porque sen
esta xa podíamos irlle entonando o “gori-gori” á literatura. Obviedade tan manifesta
que, xustamente por iso, hai
quen non termina de vela. Os
mesmos que, benzoados sexan,
non teñen reparo ningún en ler
as escasas seccións en galego
dos xornais de información xeral. Pero manifestan o seu
agrado (ou desagrado, lástima
fora) aos autores desas columnas escritas na lingua de Galicia, e agora falo por experiencia propia, en español.
Algo así como se o galego
fose idioma “de cultura” (por
non dicir “de culto”) e pouco
máis. Asunto no que se nos informa de cousas oficiais, co

UN POETA que morreu

cáseque que sen deixar
obra, mais si a suficiente
para encher de contido
este 17 de maio
que se rotulan dependencias
burocráticas e que sirve para
redactar bandos municipais ou
cartaces reivindicativos, e máis
nada.
E así non, por moito que
pensemos que o latín morreu e
o mundo que o falaba seguiu a
existir, escindido en linguas e
dialectos procedentes de aquela marabilla xordida do Lacio.
E así de ningún outro xeito que
non sexa o de certificar a morte de algo aínda vivo, e con posibilidades de pervivencia futura.
Eis o senso, non lle vexo
outro, ao Día das Letras Galegas, que este ano cae en martes. O que posibilita implícalo

nunha maneira decididamente
festiva, para que a xente poida
vencellalo a un choio lúdico e
divertido e gozoso. E non outra
cousa son os idiomas (porque
sirven para amar e rir, tamén
chorar, con eles). Cuspidiño á
utilidade das Letras, ou sexa,
da Literatura.
Ese asunto prodixioso que
en galego ten dado a Martín
Codax, Fernando Esquío, Rosalía de Castro, Eduardo Blanco Amor ou Fermín Bouza-Brei.
Por citar este póquer de ases
dunha baralla que non está
marcada, senón que presenta
unha limpeza grande. A mesma da lingua que lle sirve de
tapete.
Puro sabor popular o da
xente espléndida que non se
dobregou nos séculos escuros
mantendo afíado un idioma
que ten moito de faca. De faca
de sete estalos, como os argumentos literarios que “aínda”
pode presentar. E que fan que

hoxe sexa festa, día no que non
hai escola, senón aquela que
orzan os autores que ano tras
anos alcenden a efemérede.
Este ano o Día das Letras Galegas ven adicado a Lois Pereiro.
Un poeta e prosista que morreu novo e cáseque sen deixar
obra.
Mais si a suficiente para encher de contido o 17 de maio
deste ano, conmemoración
dunha data na que Cantares
gallegos de Rosalía de Castro,
ese milagre para calquera lingua, senón que optou pola propia, viu a luz primeira. Vencellando o mundo sorprendente
da nosa literatura medieval
con todo o que viría despois de
aquel día memorable.
Eu non sei que futuro ten o
idioma galego. Igual dentro de
trescentos anos tal día como
hoxe sigue a ter continuidade
aínda que Galicia fale soamente un español trufado de galeguismos (como pasa co inglés
de Escocia, e comeza acontecer co de Irlanda verbo do gaélico).
Daquela o das Letras sería
un Día estrictamente “cultural” ou “de culto”. Caste de
lembranza de algo que existira
aquí dez xeracións atrás e que
devira asunto lúdico e festeiro.
Digno de respecto xa que logo.
Melancólico, ou cando menos
saudadoso, ou triste definitivamente.
No interín, pois aínda existen razóns para a esperanza,
termemos con forza da palabra. Témola de momento. Non
a perdamos. Nin a literatura
que xorde dela. Que a festa de
hoxe non deixe de selo nunca.
Máis con fundamento. Si.

PURO SABOR popular o da

xente espléndida que non
se dobregou nos séculos
escuros mantendo
afiado o idioma
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Red lois, proud
Lois, sad Lois
Dyn-Amo e Steve
Dwoskin ós trinta
anos

ARMANDO REQUEIXO

Teño de vello querenza pola escrita e a figura de Lois Pereiro, sempre tan anticonvencional, tan radical e esencialmente allea a modas e estéticas acomodadas.
Esa é, seguramente, a razón pola que, ao pouco de se
nos ir, cando a revista barcelonesa Quimera andaba a preparar un especial sobre literatura galega que, finalmente,
viu luz por maio-xuño do 97,
dediquei boa parte dun artigo
que daquela se me pedira a
glosar a súa poesía.

TEÑO DE VELLO

querencia pola escrita e
a figura de Lois Pereiro,
sempre tan
anticonvencional
Hoxe, pasados tres lustros,
sigo subscribindo o que entón
manifestei, ao que apenas se
faría mínimas matizacións.
Por iso mesmo volvo agora
compartir –traducidas do castelán ao galego– aquelas reflexións sobre a súa biopoética, unha das máis lúcidas e
fondas de toda a literatura
galega do século XX.
E velaí: «A poesía de Lois
Pereiro aparece compilada en
dous únicos libros Poemas
1981/1991 e Poesía última de
amor e enfermidade 19921995, que constitúen practicamente toda a súa obra coñecida.
Posuidor dunha singular
voz, a súa obra é o resultado
dun crisol de temas e de formas que apostan sempre pola
apertura a outras literaturas,

A SÚA OBRA é o

resultado dun crisol de
temas e formas que
apostan pola apertura a
outras literaturas

VARI CARAMÉS

TAMPOUCO as creacións

doutras artes son alleas
a súa arquitectura
poética, onde se dan a
man músicos e cineastas
outras culturas, outras linguas. As citas en inglés, francés ou alemán e as referencias
a autores e obras das distintas
tradicións literarias europeas
salferen as súas composicións,
polas que desfilan Thomas
Bernhard, Peter Handke, Paul
Celan, Yeats ou Eliot, a carón
de Ovidio, Shakespeare ou
Quevedo.
Tampouco as creacións doutras artes son alleas á súa arquitectura poética, onde se
dan a man músicos como Mahler e cineastas como David
Lean, Win Wenders ou Eric
Rohmer.
Son os seus poemas de

amor e morte, esperanzados
pero duros, arestados embates do corazón que sofre, que
ama e loita contra a fatalidade dun sino adverso e destrutivo (o do propio poeta, morto a causa do mal da colza).
O eclecticismo integrador
de obras, nomes e culturas
(Carver, Dillinger, Chiapas,
Octavio Paz, Valéry, os simbolistas e románticos alemáns e
ingleses, Bousoño, o Baghavad Gita, Rilke, Sartre, Camões, Joyce, Hölderlin…)
crea un mundo de persoal e
inconfundible selo, no que tamén hai lugar para o ensaio,
en pequenas doses, de certo
experimentalismo formal e
temático.
Poesía, en fin, como salvación, como “sudario de radicalidade e precisión lírica”;
poemas nos que, en palabras
do autor, “hai desolación, hai
soidade, pero tamén hai desexos de vivir, hai amor. Non

POESÍA, EN FIN,

como salvación,
como “sudario de
radicalidade e
precisión lírica”
amor con maiúsculas, que
non é máis que unha palabra,
senón amor con minúsculas.
O amor que se vive de xeito
cotián. E esa tenrura que sinto polas persoas que amo, que
sempre permanece”.
Poemas que ante o inminente crepúsculo vital que
acompañou o autor durante a
redacción do seu testamento
lírico, Poesía última de amor
e enfermidade 1992-1995,
ofrecen un alento solidario
que cifra no amor á especie
humana, no sacro valor da
amizade, a salvación e superación da fin biolóxica do individuo creador».

A perfección era unha intuición
fráxil
na que habitaba un virus definido
en cada movimento interpretado
polo discurso estético da pel
Talco e carmín
seducción subcutánea
a atrocidade orixinal das
vísceras
furia xestual en cada un dos seus
nervos
na sesión de strip-tease daquela
noite
Confusamente a imaxe dos seus
lavres
voando sobre Europa
A vida sucesión de luz e sombras
o segredo da perfección máis
pura
somentes unha sombra de dúbida
nun xesto
a lene distorsión nun dos seus
movementos
en fuxidía expresión de terror
lúcido
nos ollos e na boca
esa era a perfección definitiva.
Caíron logo os ollos os pezóns
e coa furia da súa visión súpeta
todo o que puido arrincar ledamente irada
coa única forza das súas propias
mans e o poder que posúe quen
descobre a verdade.
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En doce versos falsos
1 A miúdo botas negras e o
seu xesto
(abandonadas do corpo que
as esixe)
2 na postura dun acto de
violencia
(sen a expresión real do
asasinato)
3 pousadas coma un signo
(de furia e de nostalxia)
4 na noite lostregada
(esvaíndose da morte sen
imaxe)
5 esluída no refuxio
(doutra visión que medra)
6 da procesión de euforia
(sabendo que hai un drama
elaborado)
7 na creación volcánica
dun soño
(coma orixe do desespero
agudo)
8 na idea procreada
(dun par de botas negras)
9 que non entraría en min
(pola porta dun mundo que
me invade)
10 sen o pruído curioso
(que agora me traspasa)
11 cravado sen molestias
nos meus ollos
(tan cegos coma o teu útero
estéril)
12 que van durmir o soño
que non sinto.
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cartografía
do desacougo
HENRIQUE DACOSTA

A viaxe emprendida polo
poeta Lois Pereiro semella reflexo do traxecto vital do Lois
Pereiro cidadán. A viaxe oximórica, así como o movemento
pendular que volta teimudo ao
punto inicial –Handke aplicou
o concepto bergsoniano de ‘durée’: o eu déixase vivir absténdose de estabelecer comparacións entre o tempo presente e
os anteriores–, representan unha constante poética: “¿Que
lle podo ofrecer a quen me intente / se son un fío solto da
esperanza / tecida e destecida
por Penélope?”, “Unha estación no inferno, outra no ceo /
temporalmente amable e despexado, / e ó final sempre a
triste pulcritude / doutro ensaio xeral do soño eterno”.
Eterna dualidade, eterna dicotomía que singulariza o eu
lírico (amor/desamor, vida/
morte, luz/sombra, edra arrincada/edra renacida...) , manifestación da inadaptación, do
pesimismo, do desencanto que
habita nel, enraizado parasitariamente no seu ser, para ofrecer unha nova realidade.
Lois Pereiro revélase a través dun lirismo extremo, virado frecuentemente a unha autocontemplación enfermiza.
Esta, porén, pode chegar a ser
irónica (dandismo irónico), tal
é o caso do poema “Narcisismo”. Ironía que explora ao falar tamén da expulsión do paraíso á que el se verá encamiñado, “Se xa morto de qué naval qué mar”.
Poeta contracorrente nos feraces 80, chega a ser considerado de culto, virado sen dúbida, positiva ou negativamente,
ao nihilismo.

REVÉLASE A TRAVÉS dun

lirismo extremo, virado
frecuentemente a unha
autocontemplación
enfermiza

Nunha primeira etapa, a
marcada pola publicación Poemas 1981-1991, ou ben polo
das composicións da revista
Loia, falariamos dun nihilismo
negativo, máis tendente á neglixencia e á autodestrución,
pois as composicións ínzanse
de insomnio, morte e infección , sangue, dentes, odio,
inxeccións e mercurio, crime e
crueldade, sexo tóxico, vocábulos que fan parte do seu devastador mapa poético.
Colza, heroína, pánico á sida parecen consubstanciais á
vida e obra do poeta, explícitos
en “Acróstico”, “Somentes / intentaba conseguir / deixar na
terra / algo de min que me sobrevivise”, desazo incomensurábel, declaración testamentaria que se reconducirá cara á
luz tras a falsa alarma en “Desde a superficie dun novo e imprevisto salvamento”.
O intuitivo do primeiro poemario, polo que ten de premonitorio, fatalista, pesimista,
depresivo mesmo, síntomas
eles dunha pose verosímil, vírase definitivamente real cando o poeta asume con absoluta
serenidade esa morte que hai
que agarrar polos cornos e para a que se estivo a preparar
concienciudamente, tal e como
se reflicte no seu segundo poemario, Poesía última de amor e
enfermidade 1992-1995.
A clarividencia e mansura
que se aprecia neste libro vén
ser a asunción cabal do que antes fora rebeldía airada contra
a fatalidade, o regreso á vida
malia o tempo xa estar suspenso só polo fío do presente. E o
máis fundalmental de todo, o
amor por ELA, inmortal, sen límites: “para Ela, que me reanudou sen dor entre / poemas; todo o que podo e que
aínda teño”.
Mesmo a transmigración,
saltando o valo ficticio que os
separa: “Superou doadamente
/ o valado dos soños da súa
amada / e penetrou naquel

NUNHA PRIMEIRA etapa,

a marcada pola
publicación Poemas
1981-1991, falaríamos
dun nihilismo negativo

xardín alleo / co seu inferno
dentro / e sen máis nada”.
O Lois Pereiro poeta urbano,
existencialista, de ambientes
f e c h a d o s , c l a u s t ro f ó b i c o s ,
brinca en contadas ocasións a
espazos abertos tentando quebrar o ensimesmamento que
nel habita, tal é o caso do “Poema a Ánxel Fole” ou da composición “En Góo”, en que fala da
terra, mais virando ao final reclamo telúrico, visceral e violento, como de feito ten el declarado: “Interésame esa tradición oculta, a actitude estética
e vital dun pobo cultivado no
silencio, exercitándose no seu
negativismo [...]. Este é un po-

bo que sabe suicidarse”.
O hermetismo, certa tendencia a unha escrita automática, o expresionismo que vinculariamos con autores centroeuropeos, así como a ausencia de utopía, son outras chaves relevantes na súa poética.
Lois Pererio, en suma, representa unha ‘rara avis’ dentro
do noso sistema literario. A vida viviuna dun modo frenético. Morreu prematuramente.
Mais disque o deixou dito. Gostaría de poder facelo como Manuel Antonio. Logrouno realmente? Pouco máis ca el viviu.
Tan só fica sabermos agora cal
é a transcendencia da súa poesía.

representa
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do noso sistema
literario. A vida viviuna
dun modo frenético
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palabras para
un poeta
L.A.

Tal vez eres tú mismo que regresas
para ver dónde estás y depositas
al pie de tus cenizas,
húmedo, un ramo
de lluvia o de tristeza
(J. A. Valente)

Calquera día haberá que subliñar o trazo que Valente ten
deixado en Lois Perereiro, non
na praxe lírica, mais na poética, na teoría do acto literario,
onde se poden seguir as pegadas que afortalaron a escrita do
poeta de Lemos.Tal o sinalouno
así o autor de Material memoria cando iluminou os versos de
Alfonso Costafreda, tácito vehemente na arte da concisión.
Alguén pode apoñerlle a Pereiro a mesma retracción avara
de signos, cando son as palabras, propiamente, as que sosteñen o poema, mínimo por si,
sen fraseo, a piques de afogar,
de non ser de palabra en palabra. Palabra como sustancia,
incapaz por veces de erguer un
constructo verbal. Entre a opulencia idiomática, se cadra
“pour épater” ou distanciarse,
non parece ser o catalán a lingua de poesía que máis trasegue o monfortino. Nin Foix, nin
Espriu, nin Ferrater ou Costafreda, contra si propio.
Poetas hai que prefiren o

a b r i l d a s p r i m e i r a s ro s a s ;
outros non queren saber delas.
Todos saben de quen estou a falar, e de que: vida e morte, argumento último de toda obra y
algún aceno de Cabral de Melo,

e este ramalliño de chuvia de
maio como ofrenda cativa, tal
vez labrega. Poesía, Patria
Paixón. Perigo de extinción
(…) Peiraos urbáns da noite.
Cantos poetas nunha escrita

ILUSTRACIÓN DE JUAN J. VEIGA

rapsódica: Manuel Antonio,
nauta que soñara en todos os
mares nunca antes navegados.
Cunqueiro, o primeiro e o mais
tardío. Valente (tamén Ánxel)
que nos trougo a Paul Celan, e
tantos de lingua alemá, previos
e de despois; Bernhardt, buque
insignia da outredade.
Gráficas de granito, auga silenzo, onde transborda a alma
da gulfstream. (Estamos en sazón de pescar a corricán). “Pregúntome cando”, como teimamos todos en días de chuvia, en
atendendo o escampo, que é o
morrer.
Venme á memoria aquel poemiña en coiros (de Brecht) no
que o carbón ferroviario caía
no saqueto da viúva do compañeiro morto: “Carbón para Mickey”.Agora que hei de ir a Monforte, e por iso, cachearei dentro de min aqueles soños aturdidos do tren da noite, cando a
cidade foi nó e trasbordo en vagón de terceira de estudante
que ía e viña fatalmente na sonámbula Perspectiva Nevsky.
Seguro que a estación –e a
súa maraña– non será a propia.
Tampouco nós, viaxeiros de
tanta noite insomne até a terminal. Ese pasar –ao pasar– que
todo o achanda, que todo o aterra, o de alá e o de acá. É o seu
modo de ser, tránsito: ávido e
voraz. Para que logo digan.

Dispois do tempo
frío
Dispos do tempo frío
sabes que estamos perdidos
entre un pouco de violencia

as raíñas do corazón durmido (a)
no bosco escuro aínda se loita (b)
e fora do mar area húmida (c)

co que alimentar aos nenos
que tería contigo
se unha nube azul baixase á
terra

Pero dispois disto
queda o silenzo
en guerra

