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propósito de Wilhelm
Meisters Lehrjahre, de
Goethe foise lucubrando

sobre as novelas de formación e
resultaba que o Lazarillo xa o
era. En materia bio-
gráfica, e sobre todo
a partir da revolu-
ción freudiana, o
tempo infantil no
que se forma a ar-
mazón da nosa per-
sonalidade cobrou
unha relevancia que
antes non tiña. Pen-
so eu agora nos
anos de aprendiza-
xe de Lois Pereiro, o
poeta que está a ser
examinado, lido e
convivido masiva-
mente en razón de
lle dedicarmos o Dí-
as das Letras Gale-
gas.

O neno Lois,mon-
fortino con aldea no
Incio, aparece novi-
ño, cuase adolescen-
te, en Madrid. Desde
as investigacións de
Ana Acuña somos
conscientes da rele-
vancia que a capital
de España tivo na
conformación da li-
teratura nacional no-
sa: Sarmiento, Rosa-
lía/Murguía, Grupo
Castelao, Brais Pinto,
Grupo Bilbao. Sos-
peitamos que a
emoción galega que
sempre fixo vibrar o
peito de Lois Pereiro
abrollou en Madrid,
coma a de Ramón
Otero Pedrayo e a do
protagonista de Arre-
dor de sí. Eu non co-
ñezo poemas en cas-
telán de Lois Pereiro
e os máis antigos se-
mellan escritos en
Madrid. O que nos
leva aos camaradas.

Lois está, desde
os días xuvenís até o
da morte, inserido
nun grupo, que nunca se esfare-
la.Luíndose un aos outros coma
os coios no coíñal, interferíndo-
se, pasándose ideas e noticias,
están Lois Pereiro, Xosé M. Perei-
ro, Antón Patiño, Manuel Rivas
en estado cachorro todos. Evo-
luén xuntos: a arte e a poesía
“social” tal como o Madrid lite-
rario, e parte da Galicia do mes-
mo, as entendían non lles resul-
taban satisfactorias. A pulsión
sentimental era antifascista e
patriótica aínda que se cadra, a
eles lles non gorentasen os
adxectivos que acaban de gur-
gullar procedentes do máis Fon-
do dos Espellos. Antón Patiño,
Xosé Manuel, Rivas: aí os están
estes días a animar o vasto mo-
vemento cordial e intelectual
que fai memoria de Lois Pereiro,
o camarada morto cando non
lles pertencía. Se poñemos ago-

ra de pé a Xosé Manuel,Manolo,
Antón, para lles tirar unha foto
seguro que aparece por tras o
ecoplasma de Lois Pereiro. Sos-
peito que Piedad Cabo non an-
daría lonxe do grupo.

E aqueles mozos de Madrid
1975 recibían o agarimo intelec-
tual, político, artístico, vital, dun
dos fachos da miña xeración
que souberon iluminar o cami-
ño dos máis novos; un camino
na noite, como canta Venecere-
mos Nós con letras de Franco
Grande. Recibiu Pereiro luces
de Reimundo Patiño,estando es-
te en funcións de Mestre.Co cal,
veleiquí que Pereiro e o grupo
empatan, sabéndoo ou non, co
anteriormente vivo en Madrid
ou sexa con Brais Pinto. Quero
pensar que determinados esta-
dos de desacougo e ráfegas de
esperanza pasaron en alustre de

Brais Pinto a Lois Pereiro.
Madrid era daquela terra bal-

día cuxos froitos de cultura non
satisfacían o gusto e a curiosida-
de de Pereiro, quen entrou de
bucío ao inglés, ao francés e ao
alemán para espiollar os miolos
de ler poesía de fóra ou sexa le-
tras que non pasaran pola alfan-
dega da traducción ao castelán.
Sabía daquela Pereiro que el es-
taba a se incluír nunha tradi-
ción na que participaran Pon-
dal,Otero Pedrayo,Manuel Anto-
nio, Cunqueiro, a Nova Narrativa
e o tan citado Brais Pinto?
Alonxarse da españolidade
dando bordadas pola Mitteleu-
ropa, polas letras francesas, po-
los ingleses que as páxinas lite-
rarias dos xornais de Madrid
non prescribían! Os autores ga-
legos divídense en dous: aque-
les que escriben a súa obra co-

ma unha declina-
ción dialectal da li-
teratura castelá e os
que a escriben sen-
tindo Galicia non
como parte de Es-
paña senón como
espazo literaria-
mente soberano.
Hai grandes escrito-
res nos dous ban-
dos,pero Pereiro mi-
litaba no segundo.
Manuel Antonio ti-
tulou un poema in-
dependentista “Lied
ohne Wörte”. Eis a
liña que sutura Pe-
reiro a Manuel An-
tonio; os labios dun-
ha ferida.

E a revista tiña
que producirse. Un
artigo de Julius Pe-
tersen, tan citado
como pouco lido,re-
férese ás xeracións
literarias e sinala a
importancia do feito
xeracional, que no
caso de Pereiro e
dos seus colegas é
unha revista.Titulá-
base Loia, palabra
que seguramente
procede ou ten rela-
ción coa latina alau-
da e que significa
“laberca”. So antes
Ramón Lorenzo e
Aquilino Iglesia Al-
variño usaran a ver-
ba loia en poesía,se-
gundo pensó. Loia
imprímese, natural-
mente, en Madrid
sobre 1975; vive
pouco.O método de
reproducción é o ci-
clostil ou multico-
pista.“O neno”, cha-
máballe a UPG clan-
destina á multico-

pista dos panfletos. Penso que a
Loia de Pereiro e dos seus era
distribuída en man. Esquecín
quen me pasou os números de
Loia e tampouco non conservo
os exemplares pero na miña
mente está gravada a súa factu-
ra, a plástica que adoptaba, o
sentido dos seus textos de forma
nebulosa aínda que indelébel.
Alí lin eu os primeiros poemas
de Lois Pereiro.Ano 1975: moitos
asasinados nosos!

Neses días de Madrid, nos
textos que logo se editarían en
libro como Poemas para unha
loia (1997), queda o autor Lois
Pereiro caracterizado para sem-
pre.Aberto aos catro horizontes
do mundo e en perpetuo estado
de interrogación existencial,
Lois Pereiro amósase leal á raí-
zame: Que é Galicia? (guión te-
levisivo). Lean iso.

E aqueles mozos de Madrid 1975 recibían o agarimo intelectual, político,
artístico, vital, dun dos fachos da miña xeración que souberon iluminar
o camiño dos máis novos. Recibiu Pereiro luces de Reimundo Patiño

Lois Pereiro en Vilanova dos Infantes. // Foto: Jesús Rodríguez Montero. Montaxe: Raigame

NO FONDO DOS

ESPELLOS
X.L. MÉNDEZ FERRÍN

A

Pereiro na raigame

FARO DE VIGO
Sábado, 7 de mayo de 20114

Antonio Piñeiro envía-
nos a revista Raigame
que en Ourense edita o
Centro de Cultura Popu-
lar “Xaquín Lorenzo” so a
protección da Deputa-
ción Provincial. Dirixen a
publicación Mariló e Xu-
lio Fernández Senra. O
prólogo do presente nú-
mero é da autoría do an-
teriormente citado Anto-
nio Piñeiro.

A revista trata de Lois
Pereiro. Compre decer
que estas páxinas coordi-
nadas por X.M. Pereiro fi-
guran visual, conceptual
e poéticamente, entre as
de contido máis tenso e
valioso que levo lido so-
bre o poeta de Monforte.

Por parte, Raigame
acolle seis traballos sobre
Vilanova dos Infantes,
que é lugar onde se en-
contra, sostendo o seu
Castelo e o Mundo, a tra-
be de alquitrén cruzada
sobre a trabe de ouro.Eu,
que son de Vilanova dos
Infantes,sintome emocio-
nado e agradézolle a Pi-
ñeiro (outra vez), a José
González-Cebrián e cola-
boradores, a Luís Otero
Grandal, a Juan Andrés
Hervella,a Noelia Domín-
guez Conde e á Escola de
Danzas da Deputación
de Ourense os seus estu-
dos sobre aspectos ar-
queolóxicos, históricos e
etnográficos centrados
en Vilanova dos Infantes,
poboación que no sécu-
lo XIV era coñecida co-
mo O Castro de Vilanova
das Infantes.

Avisamos: o próximo
día 17 de Maio, como
ocorre desde hai dez
anos, o Centro “Xaquín
Lorenzo” celebrará en Vi-
lanova dos Infantes a Ro-
maría Etnográfica Raiga-
me, cita de sumo interés
cultural e festivo. Están
vostedes convidados.
Vaian e gocen.
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