Galicia para Lois
“¿Qué é Galicia?” (guión televisión)
(Emitido pola TVG o 25 de xullo do 88)
Galicia… data
Run…
a. Auga. Ar.
A Amnesia do vencido, a Atracción do
Abismo, a Arbre ó pé da Arbre, e a
Ledicia do espacio circundante.
O Atlántico é a Alma e o Acantilado
o corpo da súa chamada Atroz.
b. Barroco: a Beleza cotiá feita materia en
pedra á Beira do Bosque omnipresente.
c. Calma.
Castelao, Curros, Cunqueiro, Cultura,
Celebración e Culpa: unha conciencia
Céltica do Cosmos.
d. Difícil é definir esa Dor, Dobrega-lo
Destino, e facer que o Desexo siga
sendo útil.
(Diluvia)
e. Espiral no Espacio Esférico.
Emigración: o Estímulo do noso Exilio
interior que nos leva polo Leste cara a
Europa, polo mar cara ó Éxito, e a
Enfermidade, e sempre ó eterno
Estrañamento do espírito.
f. Fogar. Fantasía. Fábricas, Fevre, e as
Formas do Futuro, Figuras do pasado. O
Fenómeno atmosférico da Felicidade, e
tódalas Festas do mañá…
g. Gráficas do Granito, auga e silenzo,
onde transborda a alma da Gulfstream.
O xemido das Gaitas, e no carácter esa
amable presencia da Graxa.
h. Historia: Herbicida o olvido.
A Humidade, o “Horror vacui”, e a
Humildade impídennos converti-la
Historia en Heroísmo. A nosa Herdanza
adestraza na fuxida, coa sabedoría das
vellas feridas, vencidos somentes por
nós mesmos.
i. Ironía: a arte de converti-lo Inferno
nun conto de Inverno.
j. Son oriental. Rotundidade sureña.
k. Kilowatios por terra sulagada.
l. Loito: manchas na paisaxe, bolas negras
sobre o tapete verde.
m. O Misterio da Música doa mortos, pero
o Miño vai levando ese Misterio ó Mar.
n. Norte. Noite. Néboa. Negro: materia
poética nacional.
ñ. Nh/gn/ñ.
o. Oeste: “Galicia atende e obedece á
chamada do Oeste” (R. Otero Pedrayo).
Tantos séculos de Ofensas e Olvido
Crean Anticorpos no Organismo dun
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x.

pobo, e esa continua Ofensa da Historia
vai xenerar no Orgullo deste pobo
apacible o destructivo Osíxeno do Odio,
a Obsesión do fracaso e da Culpa.
Poesía. Patria. Paixón.
Perigo de extinción, perdidos na nosa
propia Pureza, da necesidade de ser un
Pobo. A nosa indiferencia alimentará o
Proceso de autoxenocidio que vivimos.
Paisaxes espalladas, enfiadas entre os
Perfiles do Pasado, coa Presencia dunha
vexetal sensación de eternidade.
Paixón e Poses “punk”, refrexos
Postmodernos e altas horas nos Peiraos
urbáns da noite.
Química da dor Quintaesencia do medo.
¿Quen ri aí ó meu carón?
Río: o Rumor da vida, a Relixión das
augas.
Os Risos xorden sempre onde Reina a
calma, no fondo acougo de quen coñece
o Risco e o domina.
Rural: corre sangue rural por estas veas;
e se algunha vez a Razón opón
Resistencia, o galego Recoñécese na
terra, na lenta vitalidade da arbre, na
invencible resignación da herba.
O Son da Soedade e o Silenzo. O
Salvaxe Sarcasmo dos Soños do
presente, e a Silente atracción polo
Suicidio: o Sil. O Miño é o noso
Sangue, e o Sil a súa Sombra.
Sereos e Sombríos, finalmente trascende
o Sorriso astuto.
Terra.
E o Tempo, o Trastorno e as súas
Tebras. A Tradición dunha
triste Tenrura.
A Terra é o principio, e todo existe nela
e para ela.
Utopía: compaxina-lo desexo e a
necesidade nos nosos soños.
Vacas en Vales mollados, e a férrea
Vontade dos Vellos encadeados á terra,
co Vicio do seu fatalismo escéptico.
Verde. Verde, e máis Verde sobre outros
Verdes, e por tras: Verde.
Whisky: noite urbana.
¿Galicia é Wagneriana, ou é máis ben
un Wolfgang Amadeus enfermo de
paisaxe, soñando con Sibelius?
25 de Xullo.
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Fin.
poemas 1981— 1991
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LOIS
PEREIRO
Son Lois Pereiro: “Luisiño”, “Luchi” ou
“Loisón”.
Ben difícil contarvos nunhas poucas liñas a miña
historia, o meu intenso percorrido pola vida, con
tanta xente amada. Non unha autobiografía, só un
alento, un breve soño, pero os que me aman esforzáronse en non deixarme diluído nun personaxe de
cartón e só cun clique ou abrindo algún dos libros
que están nas librarías, podedes coñecerme algo
máis. Alá vou.

LETRAS
GALEGAS
2011

medio tolleito e ter que refuxiarme nos coidados
da miña nai, cun deterioro e cuns danos que marcaron o presente e o futuro. Especialistas, tratamentos, e a heroína: un engano que me escravizou
e fixo sufrir os que tanto me amaban. Eu era unha

Nacín en Monforte en 1958, era domingo e tal
vez por iso estaba chamado a ser artista. Meu irmán, Josito, chegou dezasete meses antes, e seis
anos despois completouse a familia coa Inesiña.
Eles, meus pais, meus avós, a Emilia, ou o Ramón
Raíces, o amigo da nenez, marcaron e vestiron a
miña nenez. Canto amor, pero tanto..!

Lois con Piedade Cabo por Berlín 1983. Foto de Fernando Saco

sombra do que fora e en 1994 a pobre da miña
irmá, cando me veu tan maliño, chamou a Piedade
para que ela me obrigase a ir ao hospital, só ela
sería quen de facelo; pensaron que chegara o final,
pero resistín para escribir o que vivía: o amor e a
morte, vivín para sobrevivir. Case dous anos de
propina lle ripei á morte para escribir e escribir e
escribir.

E que dicirvos de PIEDADE: ela é a miña vida, o
amor sempre, desde que a vin, souben que só por
coñecela nacera . Que anos! Xuventude, ela, a literatura, o cine, a música, os paseos, o Rastro, os
proxectos, as viaxes compartidas, o ceo nas mans,
todo. Pero a felicidade non durou: o aceite de colza
ou o que fose, cebouse comigo, feriume para sempre con só 23 anos, ata o extremo de deixarme

En maio de 1996 cumpriron a derradeira viaxe,
ao Viso, no Incio, nunha despedida moi, moi amorosa e dende aquela sigo nos que me len e me lembran. Xa van aló 15 anos e a miña naiciña vén cada
15 días con flores frescas, chova ou neve, sempre
onda o seu mimado fillo.
Grazas á vida que me deu tanto.
(Autobiografía elaborada por Dores Cao)

EDLG IES As Mariñas (Betanzos), EDLG IES Catabois (Ferrol)

Lois Pereiro, autor dos 80.
Os seus compañeiros.
Un aspecto que debemos ter en conta
é se podemos falar de xeración ou de
autores independentes. A crítica ten
falado de dous grupos poéticos denominados polas cidades en que residen
ou das que proveñen os poetas que os
forman. A todos os une unha actitude
renovadora. Tal vez o grupo máis
compacto sexa o de Vigo. O que si
parece aglutinador co grupo coruñés,
é o afán culturalista presente en todos eles.

ESCOLMA e obra

Liñas vertebradoras da poesía dos 80

• Evidente afán culturalista e certo decadentismo
estético que provocan un afastamento do poeta coa sociedade.

Sería a luz que me alagaba os ollos
da vida roubada á morte veciña
pero todos me apalpaban incrédulos

• A poesía que xorde innovadora nos 70 vai establecer
pontes firmes cos discursos poéticos anteriores.

colléndome das mans.

The stuff the dreams are made of

Todos aqueles que me amaran morto

Por ti sobrevivir coa forza necesaria

• Un maior coidado da lingua. Preocupación por unha
linguaxe poética nova, imaxinativa, esixente.

amábanme máis vivo.

para erixirme en sombra do que fun

Abríranse dúas portas en direccións opostas

Sen ti ser eu de novo

• O cincuentenario de Manoel Antonio. Será reivindicado
polo seu carácter vangardista e revolucionario, a súa
visión de futuridade e a súa altura poética.

e escollín a que se abría cara á vida

orfo doutro destino

co sol entrando a eito polas fiestras.

resignado a ser eco da túa ausencia

Tería que reanudarme

vida e morte en desfile intermitente

e regresar á miña propia vida

Humildemente ser nada por ti

sen contaxiarme outra vez de min mesmo.

unha figura fuxidía na sombra

Retocaría o guión

da mesma materia que os nosos soños

e mudaría outra vez de personaxe

co esprito intoxicado de nostalxia.

Fronte á poesía social dos sesenta que camiña á sombra
do talento de C. E. Ferreiro, a poesía dos oitenta vai que- • Impacto da cultura ou contracultura urbana e marxinal.
brar os lazos coa política na
• O intimismo e o eroprocura de novas temáticas e
tismo.
dunha estética renovadora. A
• A recreación mítica.
adecuación entre emoción e
concepto, entre compromiso
• Afán de escritura
vital e tensión artística, dálle
conxunta e antoloxías
ou libros plurais.
o sentido á arte, ao poema. O
poeta dos oitenta vive com• En xeral, a década
prometido en amor e intelidos oitenta é tempo
xencia co idioma e a patria.
dunha grande inque-

danza creativa canalizada sobre todo a través
da poesía e outras formas artísticas como a
música, o teatro ou
mesmo o cómic e o
cine.

O descubrimento de Cunqueiro, o interese pola obra de
Ferrín, o abraio ante a lírica
medieval, o achegamento á
poesía portuguesa e á doutras
culturas literarias, ou o vangardista Manoel Antonio,
cultivan unha nova sensibilidade literaria.

Grupo Cravo Fondo

A literatura galega contemporánea está
marcada polo seu carácter reivindicativo
Ricardo Carvalho Calero

Tamén coetáneos a Lois
A SIDA. A alarma pola expansión da infección
A INTOXICACIÓN POR ACEITE DE COLZA

Desde a superficie dun novo e imprevisto salvamento

desnaturali-

comezou tamén en 1981 en Estados Unidos. A

zado converteuse nunha traxedia en 1981. Calcúlase que morre-

teoría con máis adeptos hoxe é que lles foi

ron máis de mil persoas no Estado, especialmente na área de

transmitida aos humanos polo consumo de car-

Madrid, e outras sesenta mil estiveron afectadas. Arredor de

ne de primates. A teoría conta coa base xeográfi-

vinte mil padecen aínda os seus efectos. Ao parecer, a intoxica-

ca de que África é o continente con máis casos.

ción provocouna unha partida de aceite tóxico importado de

Na última década, mitigouse a mortalidade e a

Francia. En 1989 a investigación pechouse: tanto importadores

alta eficacia dos medicamentos mantéñena nun

como exportadores foron exonerados porque nunca se confir-

estadio crónico.

mou o axente tóxico exacto que causou os envelenamentos.

retomando a perdida
aprendizaxe.
Poesía última de amor e enfermidade

Declaración
Amarte vida, amarte case sempre,
inda que sexas dura e leves entremedias
piedade e odio intermitentemente.
Es ti a que sempre educas e aceleras
a doenza letal dos que non se resignan
a ignorar como es en realidade:
somentes un traxecto
cómodo e aldraxante cara a morte,
un tránsito inútil e innecesario.
Pero a ignorancia salva ós que non queren
arriscarse a perderte tan axiña
a cambio da renuncia a profanarte.

Poemas 1981/1991

Dispois de tempo frío
Dispois de tempo frío
sabes que estamos perdidos
entre un pouco
de violencia
as raíñas do corazón dormido (a)
no bosque escuro aínda se loita (b)
e fóra do mar area húmida (c)
co que alimentar os nenos
que tería contigo
e unha nube azul baixase a terra

E aqueles dentes que perdín
precisaríaos agora para defender
as conviccións nas que me reafirmo.
Solidario e amable, se é posible,
ou lobo estepario no desterro,
completarei o círculo insurxente
coas balas do desexo.
agosto, 95
Poesía última de amor e enfermidade

Pero dispois disto
queda o silenzo
en guerra.
Poemas para unha Loia

Os poemas impresionáronme. Intuía a atmosfera da que nacían, a léveda do rock e
do malditismo de Rimbaud, pero unha cousa é intuír a súa procedencia e outra velo
agromar no esplendor cos teus propios ollos. Non había nada semellante na poesía
galega, nin sequera no máis experimental de Manuel Antonio ou no futurismo inicial
de Euxenio Montes. Un instinto especial permitíalle ver a escuridade como forza de
creación, non como una tebra, nin como un espazo metafísicamente negativo.
Manuel Rivas

