
 

 

Inventario dun malfalado ou dun cidadán cacográfico(contrario ás normas ortográficas da 

escrita, que cruel é a lingua!) é unha homenaxe á palabra, á lingua: a lingua culta, lasciva e 

stoniana, pero tamén a lingua coloquial, que os árabes atinadamente usaban para se referir á 

voz, ao discurso e á memoria…  

As palabras malsoantes e os insultos agochan outras historias, e a súa sinxeleza talvez sexa 

unha eufonía descoñecida aínda por descubrir. O tabú do sexo e da relixión, un mariñeiro 

galego namorado dunha albanesa en Mikonos… 

Hai influencias tan evidentes no terreo da narración oral que único xeito de non participar 

delas é obvialas. Que ten que ver a celebración do galano expiatorio dos gregos coas 

beirarrúas do Courel? Algo une a Charles Mingus, a Baltar e Ornette Coleman? Somos 

lacónicos os galegos? Sabemos tan pouco de todo… 

Dicía Voltaire: “Marchade sempre de brincadeira polo camiño da verdade” O humor é o 

contrario da solemnidade, pero o importante será a idea máis que o xeito que se elixa(no caso 

de ter algunha). Un humorista que pensa que a súa causa vai triunfar, deixa no acto de ser 

humorista. A vida mesma é un paradoxo. 

Que se agochaba atrás da porta de John Balan e da de Kafka? 

En Inventario dun malfalado  tentaremos abrir algunha delas, pero iso será se aparecedes. 

Acudídeme! Valédeme!  Viva Chuck Berry! 

 

 

Lois Pérez naceu o 2 de xuño de 1979. Foi futbolista profesional, soldador, mestre e virxe até 

que a Natureza decidiu por el. Comezou a escribir historias de pequeno e despois ao programa 

de Quico Cadaval na Radio Galega “A boca da noite”. 

Gañou o Premio da Audiencia do II Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico da Radio 

Galega, editado por Xerais en libro-cd, pola súa obra Saltimbanqui(título patético doutra 

banda), interpretada polo propio Cadaval, Xan Cejudo e Xosé Olveira “Pico”. Nun certame 

literario do Corgo gañou un estoxo con pinturas. Foi un día feliz. 

O peor sempre está por chegar. Venceremos! 

 

 


