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l\ lANU EL VILLAHlt·¡ü

Coma se dunha gran batalla da
Segunda Guerra Mundial se
tratase, Lois Pereiro, coa súa
forza moral como arma e co
amor como aliado, foise erixindo
paseniño no cabecilla do bando
da vida. Gañoulle así a guerra a
esa morte inimiga e á súa adlátere
destructora, a enfermidade. A
piques de rematar a loita, e despois dun lustro de voz calada,
retomou o vieiro perdido e oubeou
baixiño unha Poesía última de
amor e enfermidade, que saíu do
prelo de Edicións Positivas o
pasado mes de decembro. Foi a
súa derradeira, e victoriosa,
batalla literaria. Como esta foi, é,
a súa derradeira entrevista.
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aderradeira batalla
P

oesía última de amor

Todo forma parte dun ciclo:

escribe o resto dos poemas

e enfermidade rompeu

vivir-falar-falar da propia
vida-escribir e calar. Isto últi-

non é a mesma persoa.

mo é o máis difícil.

CII'Ilseglli'll fste /mpta //wnfortino resuritm e sobrevivir
claquela grande bataLLa. Volveu
a ver Il lu: e drixou ItlrtÍs Iln!za
negrura !fUi' delmxo'/l Ilnl/(( gri-

un longo silencio na súa
traxectOlill. ¿ Cal JiJi a razón
desr "jimr mlado "?
-Despois de escribir Poe{fUlS (19Rl-l991), por razóns
vihUS intentei vivir máis ca escribir. Foi un silencio poético de
menos palabr,Ls e IIl,ÜS \~da.
-¿Pllr I{ue Idi:cill. (~\Ip !I/.()/lIrn!o
/mm. rrlmllllr os IfllllÍlio.l da liOesi((. ¡
-Tilia I.lnha nccl'sidack
viral de escribir tremenda.

-Paradoxicmnente a 1;17mám IJIlrte do libro leva. o no me
de Pocmas póstumos ...
-É un libro cronolóxico,
e esta pril1\eira parte inclúe
poemas clllll mOlllelllO no
que eu estaba;l pUllto da \'iel;¡
l ' el;¡ l1\ortc Ilsicl e rIloral.
L()go 11;li 1lI111;1 resurreccit'lll
l'11 nlill e 110 libro. (211('11

llÍrl'll sOIll!Jm l/O seH ros/ro.

-A segltl/lla Imrl!' do lilim.
e som br;¡s de ;1I1101' l'eSIlcitado, /1/(,1/111'11 citll .\ rlolllms
LIII.

(111 Ion '.\' .

lo fJodr (()"sidrrr(1 s('

coma un ataque ó intimismo Gil
coma unhll muLtij!lir:idade de
!JelsonllLi dadfS ~
-Calquera poeta sabe
que dende Shakespeare todo
está escrito, o que non nos
impide poder clicilo r!ouu'o
xeito. l-lai cousas que cSLln
tan bel1 expresadas, que ()
único 'lile se pode I;¡cer é
ulllla I'CIcCl.III';¡ sobre o
IllCSlllO sClltilllclltO. ,\s <¡lIe se
illclúell Ilesa segUllda P,II'lC
do libro SOIl ,j('()t<1ci')J1s non

ruptura es tética e es tilística
aIliticíais, sellón unlla especie
de desexo demasiado ,uleo a
que pretende romper cun
min como persoa.
sistema poético.
- ¿ Que sinais de identidade
- ¿Cal éa sÍ'nlJ!Se entre a vida e
a //lO/te e maiú)s SetLS aliados o amor
colectiva unen ós seus autores?
- Tan só a amizade.
f a enfennidade?
- Esta terceira parte do
- ¿ Como se sen te Galiáa
libro , Poemas de morte soarevicando se escribe 1mm ela dende
¡'vIadrid?
vida a fOTza de 1)(úxón e sabota-Sentiámonos todos os galexes, é un oubeo que reúne o
amor e maila morte porque,
gos, como iVlanolo Rivas, ,c\ntón
no fondo , odiamos a morte
Patiño ou eu mesmo, como parte
do exilio fOTZado' e interiol:
porque amamos desesperadamente a vida. Estes poeDumnte a súa est(u/fa en
mas tamén son unha homenaxe ós meus mortos, a esa
;vIcubid, Lais Perei-ro sufiiu a enfelc
xeración trillada que viviu xa
midade da colza. De ai que mBsmo
non só o desenantes de pub/ican to, senón
Ir··· ·· ···· ········ ······ ·· ···· car os SetLS ver505 se tentase
como coellos de
"ry.i'
.
1 OjOnaO,
indias de todo.
clasificaT a nía
oarae maiÚJ
- ¿En que
seu nome: Lvis
cambiou aquel
empammoiamor como aTma
tos o esCli/ar
poética dos versos
amanlOS
incluidos na antatóxico au o
poeta da colza.
loxíaAmor e
desamor con resPero Lois sema vida'"
. pre saubo corno
pecto ó amor canstante de Poesía
. ... --..... ... . ..... ... ...... . ........... evitar tales
última ... '
identzficacións,
- O ,unor e desamor de
porque estaba seguro de que o
agora é un amor menos iróniimportante é a oara e non o poeta.
co, LU1 ,unor sen esperanza, sen
Quen o coñeceu decatause de contaun desexo asumido.
do de que con el se rompe a legra. El
era un escritor identificado coa nía
A súa voz doida, jlfofimda
obra. Em un poeta. Aprendeu a
cansa ensombrece a necesidade
gañar tódalas batallas. Poesía
dunha húmida mensaxe de vida e
última de amor e enfermidade
de furia . Escoito a baixa e 1)(lusaécoma un trofeo autorregakulo pam
da voz que sae dos beizos do poeta.
ga-ñar a súa última guerTa contra
a morte e rnaila enferrnidade. Lois
- Claudia Rodriguez Fe¡; no
era dos que aman desesperadarnenseu estudio da poesia dos últimos
tea vida.
dez anos, fai llnha división dos
poetas galegos en dous grupos: o
- Se RosaLía levantase a
de Vigo e o da COfu-ña, no que o
cabeza, ¿que diria dos 1loe/as de
inclúe a vostede. ¿Sin/ese identiIwxe?
.ficado ca colectivo coruñés?
- A poesía de Rosalía
- Non me sinto máis
non tiña nada que envexar á
coruñés ca vigués, nin sequede Becquer, por exe mplo .
ra má is monfortino. Son
Hoxe hai xen te que nada ten
un ha voz independente.
que envexar a Rosalía. Inclu- De tódows ."\Ri/os, a antollJxia
so usan o mesmo ton re ivinde Amor e desamor romidirase
dicativo. Pero Rosalía xa chocomo represen/aóón dese gnt11O.
rou por todos e para semp re.
- Amor e desalllor nün
forma parre de ningunh a
Agora tmn¡~n el rnnatou I'sta
escala, senón que é unha
ba/aLLa definitiva. •

odiamos a
morte porque

desesperadmnente
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