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A poesía debe de ser o contrario da fantasía, a xulgar polas ansias
de realidade dos lectores de Lois Pereiro. No éxito de Poesz'n ú l t i m a d e a m o r
e erzfernzidnde (1992-19952 parece ter moito que ver a posibilidade da
lectura en clave biográfica: poesía como libro de memorias, mais tamén
como parte rnsdico, ou colmo informe de ingreso hospitalario. Como
Iiabeinos ver máis adiante, o propio autor defendía o poema «encarnado
no sanguw, froito dunha vivencia que no seu caso non chega a ser nunca
banal1.
Hai ala poesía de Lois Pereiro alusions numerosas a poetas franceses,
xa de forma directa, citando os seus versos (mesmo os seus nomes), xa
de maneira indirecta, reutilizándoos no interior do poema. Paul Éluard
e Charles Baudelaire deberon estar entre os a ~ ~ t o r favoritos
es
do Pereiro
ado!escente, yois aparecen xa nos seus poemas da revista Loia (1975-78):

' A obra poética de Lois Pereiro (1958-3996) está recollida en: Poei.rrns pnrn tiizha loin
(os se115 primeiros textos, publicados na revista LoWl entre 1975 e 1975), Poerirns 1981/1991,
e P o c s i ~illtii~znd e nrno~.E enferrnirEnde 1992-199.5 (estes dous en Edicións Positivas). A revista
Luzes de Galtzn publicou n seu ensaio- «Modesta proposición para renunciar a facer xirar
a roda hidráulica dunha cíclica l-iistoría universal da infamia» (11" 27, 1996), adema& dos
oito y~imeiroscapftulos dunlta novela iiiacabada, Nhzrfingos do parndlso (no 28, 1997).
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-RRelenzbro
o costtlíne de beilnr
cnrzdo se sni dtr~zlznbotella bebererizos
ozr qzleimnremos os azns das poí~zbnsazúes
cnr~dorexzrrdeíz as brarzcns
por eter~znse pacifistas
Pnzd Eltlard.
(P.20)

E n 1994, o Traléry máis celebrado -o do «Cemiterio mariño>>preludia
nos «Poemas póstuinos» a resurrección do poema final:

Agollinaire serviulle de modelo ináis adiante (xullo do 95), xa na
segunda parte do mesino libro, para construír un caligrama en forma de
útero (poema XV). Outro exemplo de reutilización podería ser s da
«saison en enfer>>
de Rimbaud, que ecoa no número VI da parte segunda,
<<Luze sombras de amor resucitado»:
U ~ z h nestnciórz I Z O irzfer~zo,ozitva no ceo
ter~zpornlmerztear?znble e desyexndo (...)

Esa mesma composición vai introducida deste xeito:
(2 E serei ezr tamkiz como Nerval, «le té~zébreux,le vez lf...~,
o se12 co~zsolo,Pri~zcipe
dp Aqz~ita~zin
170 torre abolida? ...Todo estlí escrito. Sexn cal sexn o resqltndo do
inezl sofío apostado con cazlteln, estoz~sernpre disposto n embarcar I Z O lnell bnrco
leízto pnrn Chiízn, aí~zndoozr desnnzndo. ..)

A fama literaria de Gérard de Nerval (1808-1855) é moi posterior á
súa morte, como por outra parte cabe esperar de todo <<poetamaldito>>,
Voynge erz Orieízt
e debeuse en boa medida á admiración de Marcel Pro-i~st.
é unha crónica das súas viaxes a Exipto, o Líbano e Turquía, escritas c:~iii
estilo depurado no que se fusiona por vez primeira a realidade e o solio
(el creo o terrno supernntzlralisi?le), á maneira tamén de viaxe espiritual o u
exploraciin rnistica: esta é a viaxe da que fala Pereiro («o barco lento para
China»).
Nerval suicidouse logo d e sucesivas crises gsicoló>cicas,no medio da
miseria econ¿unica máis absoluta (Jean 1973: 327), de xeito que ¿i súa
biografía lle procurou -postumamente- o éxito que non tivera en vida. Os
doce sonetos de «Les Chim&res»foron incluidos en Les Filrles dzi fez1 (1854);
o primeiro deles, «El Desdichado», publicárase pouco antes na revista Le
Mo~isqzrefnire,dirixida polo seu amigo Alexandre Dumas. Este é o poema
citado por Lois Pereiro como incipit de <.Noites brancas coma sabas

Nerval na Poesía última de
Lois Pereiro

EL D E S D I C H A D O (ed., J e a n , p.137)

fe stris le Té-rzébretrx, - le V e ~ r f -, I'Iízconsolé.
Le Priízce d'Aqtritnilze iz la Tozrr nbolie:
M a sezrle étoile est norte, - et nzolz lzrtlz co~zstellé
Porte le soleil noir de la Milaízcolie.
D n ~ z sIn rztrit d ~ rTornbenti, Toi q z ~ im'ns co-rzsolé,
Relzds-nzoi le Pnzlsilippe et la nzer dfItalie,
Ln fletrr qtii ylnisait ta-rzt iz 11zo1.rcoezrr désol6
Et la treille 05 le Pai~zpreir la Roce s'allie.
Suis-je A~nozrrozr Plzoebzrs? ... Lí~signaízozl Biron ?
M o n froízf est rotrge erzcor dti bniser de la Reine;
J'ni revé dnízs la grotte oir linge ltz sir21ze...
Et jfni clezrx jois vai~zqzrezirtraversé l'Aclzéuo~z:
iblodulnlzf fozrr iz tozrr szir ln 1yre d'Orphée
Les soz~pirsde ln Sni~zteet les cris de 117 Fke.

Mais o que aquí nos interesa da producción de Lois Pereiro é a ultirnísirna poesía (a derradeira), a que constitúe a parte final do seu s e g u ~ d o
libro en Positivas: os <<Poemasda morte sobrevivida>>'.

A imaxe d a morte parece estar detrás de cada verso da Poesía tíltinzn
de n ~ n o ve enfea.~?~idnde.
E n cada unha das tres partes da obra a morte desemña un papel. A siía é unha presencia cotiá -case que impúdica- nos
oernas píbstumos»: somei~tesintuída no núcleo central («LLIZe soinbras
e amor resucitado»), cando o amor acalma a dor da enferinidade; finalc.nie,, pasa a ser tema único na -terceira parte, «Poemas da morte sobre-'
vivida a forza de paixón e sabotaxes».
Calido dous anos antes d.a súa morte (1855), Gérard de Nerval tivo
preparar a publicación dos Petits Chntenz~xde BohFl~ze,unha antoloxía
a s ú a poesía, organizou a obra en tres períodos (tres «castelos»),,como
le explicaba as editor:
Je v o z ~ se ~ l z o i eles trois &es dtr yo& -il ~ z ' yn ylzrs erz 1.1.zoiqz~'ziízyrosntezrr obstilzé.
J'ai: fnif les pre~iziers vers par e n t ~ z o ~ r s i n s ~de
~ zjeir~zesse,
e
les secoízds ynr al~zoz~r,
les derniers par désespoir. (Richer 1974: 83).

Deste xeito, Nerval divide a súa producción de acordo con criterios
nolóxicos e biográficos, establecendo tres «idades do poeta» moi

Fóra d a poesía, Micliel Foucault debeulle inspirar -col1 Joi~athaiiSwift- a «Modesta
osición ...u (1996), que I-iaberá que ler como un texto eseitcialmente político peiisado
baixo a forma d o panfleto. A alusión a Swift S evidente xa 110 título, mais tamén
to d e vista que Pereiro adopta: uii distanciamento irói~icoe 11011 l~umorístico,e polo
(>tic0e irritado (Morier 1986: 555 e SS.).
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sirnilares ás que Lois Pereiro fixaba para explicar a estructura de I;oesín
iíltinza de anzor e eufei~~~zidnde~.
Neste terceiro grupo de poemas «da morte sobrevivida>>,ésta é «a
dama negra, a parca, a da gadañan (p.96), unha visitante «inoportuna,
groseira inculta e pouco delicada. (p.93), antagonista do poeta nun
proceso de aproximación física en que el agarda por Ela no seu leito de
enfermo. As cinco últimas composicións presentan esa visita paso a paso:
virá cnladn, ocz~ltae con nocturnidade,/ chegnrzdo desde c~bnixon través do
colchón... (p.95); pero o moribundo, que xa sabe o que 6 morrer (porque
debeu morrer daquela, e agora só vive un sono repetido, p.99) non ten
medo de increpala (Ubi est, mors, victorin tun?), porque finalmente:
mal vivido pero feliz, seveo e sa tisfeito, xn podo regresar ó meti cadnvre.. .

Pdais a obra non concl-úe así, senón que o propio autor/poeta ousa
escoller un epitafio para a súa tumba futura. O final do seu traba110 de
creación equivale ao final da súa vida, polo que só falta escribir a despedida: é precisamente ai onde o texto semella querer evocar, sen citalo,
u n soneto de Gérard de Nerval que Pereiro sen dúbida coñecía:
Epitnphe (ed.Jean:178-9)
11 n véctr tnlztot gni conzme rrn snnsonnet,

et tendre,
Tozlr ii totlr nlrzozlrerrx i~zsoz~ci~t1x
Ta~ztotso~rzl~re
et r2vet~rco17zí7ie zin trSste Clitnrzdre,
U I Zjotrr ií entcndit qtl'ii sa porte 012 sonízait.
C'étnit la Mort ! Alors il ln prin d'attendre
Qzl'il eilt posé le point 2 son derlzier sorrnet ;
Et yzlic snlrs s'éilzo~~voir,
il s'en alla s'éteízdve
Atl jond d t ~coffre froid oti sor1 C O Y ~ Sf1~isson17clit.
11 éfizit paressez~x,ii ce que dit l'histoire,
11 lnissait froy sécher l'encre dans l'écritoire.
11 vozllait Lotlt savoir 17znis il íz'a rieíz c01z1zzr.
Eí: qtlfind vint le íno~izentofi, las de cette vie,
- W;z coii. ~i'hiver,enfin I'iiíne ltri ftlt rnvie,
11 s'kn alln disant : «Pot~rqzr~i
stris-je venti ? »

[EPITL4FIO:Vivira quer alegre como un estorniño,/ Por veces namorado,
despreocupado e tenrol/ Quer sombrío e soñador corno un triste Clitandro,/ Cando un día sentiu que na porta petaban./ (Era a Morte! Entón
pediulle que agardase/ A que el dese remate ao soneto denadeiro/ E logo,

NUnha entrevista publicada pola revista Dor~za(11" 23, py.95-99), o autos declaraba:
«o libro [Poesía últinzn...1, conro poenza, ten tres partes: a prirneira q t ~ e éante~ior;despois t l l l s
poenz~sde ainor, de nnioi. no nieu xeito, por dicilo clalgunha maneira; e despois ~inhaespecie da
sortilexio para snir da nzorte*.

Nerval na Poesía última de
Lois Pereiro

sempre calmo, aló marchou deitarse/ Dentro do frío arcón, co corpo aterecido./ Era preguiceiro, segundo conta a historia/ Secáballe de máis a
tinta no escritorio./ Quería sabelo todo, mais non coñeceu nada./ Cando
farto xa da vida, nunha noite de inverno,/ Chegoulle á súa alma o intre
de partir,/ Marchou el preguntando: ¿Por que estiven aquí?].

REFERENCIAS BIBLPOGRÁFICAS
Dorna: Expresión poética galega no 23 (19971, Universidade de Santiago de
Compostela.
Jean, R. (1973): «Gérard de Nerval», in Pierre Barbéris/Claude Duchet
(coord.), 1789-1848 /vol. 4 de Maazuel d'histoire littéraire de la France,
Paris, Éditions Sociales, imp. 1972-1973; vol.11, p.319-328.
Morier, H. (1975'): Dicfio~znairede Poétique et de Xhétoriqzte, Paris, Presces
U-niversitaires de Fra~ice.
Richer, J., ed. (1974): Gérnrd de Nervnl. Poésies e t Souvenirs, Paris,
Callimard, coll. «Poésie».

1161

