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Presentación
Á designación da Casa da Cultura co nome de “Poeta Lois Pereiro” e á atribución do nome do noso poeta á Biblioteca Pública Municipal,
xunto coa creación dun logotipo e imaxe de marca que a identifica, sumamos agora este libro.
Con todas estas iniciativas pretendemos reivindicar a persoa de
Lois Pereiro como poeta fundamental do noso acervo literario. O seu
interese transcende a nosa cidade e mesmo o noso país, como se comprobou na inxente cantidade de actos celebrados en torno á súa figura,
na intensidade dos mesmos e no éxito de público vivido con motivo dos
múltiples actos de homenaxe que se lle veñen facendo, de forma particular, desde que a Real Academia Galega acordou dedicarlle o Día das
Letras Galegas.
É de xustiza agradecer á Real Academia Galega ese merecido
acordo, así como as facilidades dadas para a publicación deste volume,
cuxa finalidade é perpetuar a figura do poeta Lois Pereiro. Por esta razón
se inclúen varias unidades didácticas, co obxectivo de fornecer ao profesorado dunha ferramenta práctica que lles permita difundir entre as xeracións vindeiras a grandeza humana e literaria deste noso poeta universal
e así sexa lembrado por sempre.
Permítaseme rematar coas palabras coas que finalicei o discurso
pronunciado con motivo da atribución do seu nome á Casa da Cultura, a
propósito dun dos seus poemas:
5

“Somentes
intentaba conseguir
deixar na terra
algo de min que me sobrevivise”
Dixen, naquel momento: “Agora, ademais da súa obra xenial, imperecedoira, ten esta merecida Casa da Cultura e esta Biblioteca Pública
Municipal, tributo dun pobo que o ama e recoñece, e que perdurará por
sempre, como unha reivindicación dos valores que representa e unha
mostra de eterno orgullo e agradecemento.” Hoxe sumamos esta homenaxe, en forma de libro, a ese tributo inmorrente.

Monforte de Lemos, maio de 2015
Pilar López Martínez
Concelleira de Cultura e Benestar Social
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Severino Rodríguez Díaz
Alcalde de Monforte de Lemos
Grazas: grazas por vir, veciñanza, institucións…; grazas á Real
Academia Galega por lle recoñecer ao noso concidadán o lugar que merece nas nosas letras, pero, sobre todo, grazas á familia: Inés nai e filla e
Xosé Manuel, quen con tanto talento exerce a súa monfortinidade e que
con tanto acerto pregoou as nosas festas.
Quero determe un momento para agradecer. Desexo que, nesta
ocasión, o agradecemento teña protagonismo porque sei a importancia
que, para o noso benquerido e homenaxeado poeta, tiñan a súa familia
e as súas amizades. Na dedicatoria de Poesía última de amor e enfermidade deixou dito: “Ós meus, ás miñas, ós do meu sangue herdado ou
compartido en vidas paralelas. A eles, e sobre todo a elas, toda elas, que
me reafirman na vida e nas palabras que seguen...”
Hoxe estamos aquí con moitos dos seus, das súas: Inés, Xosé
Manuel, Inés, Manuel, Antón... e tamén Pepa, a miña amiga e compañeira no concello, con quen comparto o orgullo de honrar a este ser tan
especial, “irrepetible, inolvidable”, como escribiu Manuel Rivas, outro
dos seus.
Conmove a extraordinaria sensibilidade do poeta, o seu xeito
especial de tratar coas persoas, con todas, as do sangue herdado ou
compartido en vidas paralelas, e a súa forma de sublimar o amor: todos
os amores que son posibles neste mundo; o amor entendido como cada
quen queira; o amor de todas as maneiras en que se pode interpretar. É
nesa forma de enaltecer o amor que acho en Lois un referente, maior, se
cabe, nun tempo incerto e materialista en que o diñeiro suplanta ao amor
nas relacións entre as persoas e converte en superficial un nexo que debera ser profundo, íntimo e sincero.
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Recuperar os textos de Lois ofrécenos unha magnifica oportunidade para reflexionar sobre o amor, para reivindicalo. Por iso quero agradecer á Academia que lle dedicara este ano o Día das Letras porque,
ademais de contribuír ao amor pola nosa lingua, na medida en que se
divulga a súa obra, fai unha xenerosa achega á reivindicación do amor no
sentido máis amplo do termo.
Pero a súa militancia no amor non é o único legado que nos deixou,
porque no noso amado poeta atopamos tamén un referente intelectual
e ético extraordinario. A súa posición fronte ás inxustizas segue vixente
e constitúe unha achega esencial para todas as persoas que non nos
resignamos fronte á inxustiza: “Sigo a estar de parte da Beleza, dos que
nos sentimos na obriga de loitar, desde que o mundo é mundo, polo que
sempre nos resultou moralmente xusto e evidente, a pesar de tantas dúbidas, decepcións e diferentes perspectivas de actuación, levando ás
costas tantas traicións decepcionantes en vertixinosa constante cadea
continua de agresións dunha historia de infamia que xa non nos permite
ser inxenuos, porque se as víctimas de antes pretenden ser verdugos á
súa vez, ¿de que parte que non sexa sempre a das novas víctimas dos
novos vencidos doutras guerras, podemos estar xa?”, deixou escrito na
súa Modesta proposición para renunciar a facer xirar a roda hidráulica
dunha cíclica historia universal da infamia.
Dese texto quero lembrar tamén outra afirmación respecto dunha
posición ética que comparto: “Porque se non hai dogmas nin bandeiras
que nos guíen estamos obrigados a escoller as cousas e as ideas máis
dignas do noso nivel de ética e de xenerosidade, sen o inxenuo optimismo escarmentado, e sen un pesimismo opaco e ben alimentado que nos
deteña e nos permita unha indiferente neutralidade falsa.”
Velaí temos un exemplo de auténtico compromiso coa xustiza,
un referente para as persoas que aspiramos a construír un mundo mellor.
Por iso quero agradecer á Academia, unha vez máis, que lle dedicara
8
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este ano o día das letras a Lois Pereiro, porque coa difusión da súa obra
espalla o amor pola nosa lingua e alicerza o traballo de todas as persoas
que loitan a prol das novas vítimas, fronte á inxustiza.
O día das letras galegas conmemoramos o 148º aniversario da publicación de Cantares Gallegos, da nosa imprescindíbel escritora Rosalía de Castro, e constitúe un día de reivindicación da nosa lingua que,
lamentabelmente, atravesa un momento moi difícil como consecuencia
das agresións que continua a sufrir, a pesar de estarmos no século XXI,
onde impera un discurso a prol da diversidade e a multiculturalidade.
Pero tamén neste aspecto o noso poeta exemplifica a sensibilidade
e militancia no que nos é propio: a nosa lingua. Do seu corazón sen
fronteiras e da súa cabeza políglota, non bilingüe, expele ideas que, hoxe
máis que nunca, teñen unha virulenta vixencia:
“Se me permite seguir axudando á defensa que non procura dominar nin agredir, seguirá a ser unha loita compartida por min: da tropa dos
vencidos. Terra, Lingua, Cultura, Dereito á diferenza. Mente aberta ao
mundo... e nada máis.
Agora aínda teño liberdade de opción para exiliar o meu espírito
no Ártico, en Asia ou no Nepal, e teño permiso para que nada humano
me sexa alleo. Por iso podo decidir militar na miña propia lingua, “porque me peta e quero e dáme a gaña...”. Moitas culturas crúzanse no
meu espírito e no meu corazón non hai fronteiras. Ninguén me impediu
nunca ser máis crítico e sarcástico co que eu sinto máis meu, propio e
herdado.”
Escritor monolingüe, políglota desde o galego, universal desde
Monforte, oferente dunha oportunidade de reflexión a todos os “tantos
patufos desleigados, pequenos mequetrefes sen raíces que ó pór a garabata xa non saben afirmarse no amor dos devanceiros”, continuando coa
cita de Celso Emilio traída polo homenaxeado. Aínda estamos a tempo
de cambiar e evitar o desastre, porque tal como nos advirte o poeta na
9
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súa modesta proposición: “Está en xogo a nosa supervivencia, e non só
como Pobo, senón como seres humáns”.
Eu recollo o pensamento do noso conveciño e apelo á responsabilidade das persoas e institucións para que se produza un cambio a prol
da pervivencia e dignidade da única lingua que nos é propia: o galego.
Luis Ángel Sánchez Pereiro foi un monfortino relevante. Tal vez
un dos máis singulares que naceu na nosa cidade. Na derradeira entrevista, feita por Manuel Rivas e publicada en Luces de Galicia, afirmou:
“Pero, ao cabo, un non leva nada máis fondo e permanente que as súa
vivencias e recordos practicamente abandonados: a néboa de cinco días,
a friaxe da nosa infancia, o aprendido durante a formación da alma. E,
máis tarde, un vaise alimentando ademáis do lido, as súas viaxes e experiencias persoais, que poden enriquecernos ou perdernos nun real extravío sen raíces, pero que soen filtrar as augas estancadas dunha pobre
indiferencia ao que nos é máis cercano.”
Militante no amor, na loita por un mundo máis xusto, na defensa
da nosa lingua e na súa condición de monfortino, o noso fillo predilecto
é un dos maiores orgullos desta cidade e por iso, de novo, quero darlle
as grazas á Real Academia Galega por dedicarlle este día tan importante
para toda a cidadanía galega.
Se me permiten quero rematar a miña intervención lembrando
ao noso outro grande poeta: Manuel María; boa persoa, extraordinario
poeta e inmenso admirador de Lois Pereiro e da súa obra, sobre quen
afirmou: “Monforte de Lemos, Galiza, o mundo precisa dos poetas e
da poesía para que todo vaia mellor. Porque amamos a Monforte de
Lemos, a Galiza, ó universo enteiro, á vida, a Poesía e a Lois Pereiro
recuperamos parte da súa mensaxe, máxica e namorada, que sempre
estará en nós –e con nós- e cos que nos sucedan no tempo. A obra dun
poeta non morre porque é fonte de amor e de vida. Lois Pereiro foi un
poeta auténtico. Precisámolo. A cidade de Monforte de Lemos, onde
10
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el naceu e que tanto amou, non anda sobrada de Poesía e de poetas,
tamén o precisa. Faille falta a súa palabra verdadeira, estremecida e
irrenunciable para que lle axude a abrir os seus ollos, dunha vez para
sempre, á luz, á esperanza e á beleza”.
O día que o Manuel María presentou na Casa da Cultura do noso
concello a Poesía última de amor e enfermidade había unha rosa branca
que para el simbolizaba o noso poeta. Hoxe traio esa rosa branca para
representar a presenza do Luisón neste acto, porque o precisamos para
que todo vaia mellor, porque amamos a Monforte de Lemos, a Galiza, ó
universo enteiro, á vida, a Poesía e a Lois Pereiro.
O 10º aniversario da morte de Lois Pereiro inaugurouse a escultura
de Manuel María. Naquela ocasión aproveitei para reivindicar que se lle
dedicara o día das letras galegas, petición que hoxe vexo satisfeita. O
próximo día 8 de setembro cúmprense 7 anos da morte de Manuel María,
por iso hoxe quero rematar esta alocución dirixíndome ao presidente da
Real Academia Galega para pedirlle a esa institución que o ano 2015
sexa dedicada esta data ao fillo adoptivo desta cidade Manuel María Fernández Teixeiro.
Moitas grazas.
Monforte de Lemos, 17 de maio de 2011
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Antón Santamarina Fernández
Pedíuseme que dixese tamén eu unas palabras nesta palestra.
Quizais debería terme negado porque aínda que Lois Pereiro era só 16
anos máis novo ca min (eu son do 42 el era do 58) nunca cheguei a
tratalo; é cousa pouco entendible sendo Galicia tan pequena e o mundo
cultural galego tamén. Pero é así. Lendo para esta ocasión a súa obra
decateime da razón: eses 16 anos de diferenza de idade implican un
cambio xeracional e de ideario moi considerable que podemos exemplificar (simplificando) na música; a miña xeración pertence máis o country
de Pete Seeger ou Joan Baez, a del ó rock psicodélico de Jim Morrison.
Había (tamén o deduzo da lectura dos seus textos) moitas outras cousas
nas que coincidiamos; por iso lamento non telo tratado. En calquera caso
faltoume o trato persoal con el que me permitiría falar con outro coñecemento e outra emoción neste acto.
Como eu non son do gremio da literatura (nin dos críticos literarios) hai
moitos aspectos da obra literaria de Pereiro da que non podo opinar máis
que coma un outsider. Así é que vou obviar este aspecto e pararme só en
pormenores formais, máis ben externos, dos que podo dicir algo sen errar.
En primeiro lugar chámame moito a atención a súa formación lingüística, por encima do que é normal entre os escritores da súa xeración
(e de case todas). Os seus escritos están empedrados de citas en inglés
(principalmente) pero tamén en francés e en alemán. Nas tres linguas debía de ser bastante competente porque non é nada raro encontrar versos
de produción propia (non citas) nestas linguas, incrustados entre os seus
versos galegos; nos textos da Conversa ultramarina hai parágrafos enteiros. Nas súas biografías non se fala de que fixese estudos de italiano
e non sei se os lasciate ogni speranza e outras citas veñen directamente
da lectura de Dante (a quen admiraba) ou pasan polo intermedio edición
bilingüe de Ángel Crespo; é probable que o primeiro. Quero chamar a
13
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atención sobre o poliglotismo de Pereiro porque lle permitiu (como di na
derradeira entrevista, con Rivas), reforzar as súas propias raíces culturais para non ter fronteiras no corazón e que moitas culturas se cruzasen no seu espírito. Se cadra a motivación desta educación lingüística
non era a mesma cá que impulsou algúns membros da Xeración Nós a
europeizárense eles para así poderen europeizar a cultura galega indo
directamente ás fontes (inglesas francesas e alemás) sen pagar a peaxe
da tradución allea. Pode que Pereiro só se quixese europeizarse (e agora
tamén americanizarse) a si mesmo, motivado polo que el chama nalgún
texto un “fatal desexo de saber máis”; pero o resultado é o mesmo. Se el
sae fecundado dese desexo tamén o país enteiro se beneficia a través da
súa obra, porque a fin de contas está en galego e xa é de todos.
Tamén, como lector tardío da súa obra, me sorprende o madrugador que foi Pereiro en Galicia (e creo que tamén en España enteira) en
descubrir figuras como a de Paul Celan ou Thomas Bernhard. É curioso: a
primeira edición de Korrektur de Bernhard (tantas veces citado por Pereiro)
en castelán (Corrección) que hai na BUSC, de Alianza, é do 1983, e pertence á biblioteca de Valente, outro poeta admirado por Pereiro. Dese mesmo
ano 83 é a tradución da primeira obra de Celan ó español. Pero as citas que
insire dun e doutro (Bernhard e Celan) son en alemán, o que demostra que,
sen quitar que tamén os puidese ler en traducións, molestouse en ir directamente ás fontes. Podendo facelo é mellor así. E era moi valente porque
o hermetismo dun e doutro non é doado, nin sequera en román paladino.
Deixo este vieiro de fontes e intertextualidades da súa poesía e
prosa literaria por onde a miña experiencia non me permite ir moi lonxe e
paso a outro tema.
Volvín ler outra vez estes días o texto reivindicativo da “Modesta
proposición... contra a infamia” onde cita unha serie de autores (anarquistas, marxistas, utopistas de todo tipo) que lle axudaron a esclarecer como
funcionan os mecanismos do poder e como a través deles unha boa parte
14
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da humanidade se volve vítima dunha pequena minoría (ás veces dun
tirano só); e o que é peor aínda, como esa maioría de “oprimidos, débiles,
escravos e negros deste mundo” son, no fondo, culpables da súa propia
opresión porque no cerne da súa alienación o que son realmente é vítimas dunha “servidume voluntaria”. Lendo este texto de Pereiro recordei
unha vella lectura miña titulada Discurs de la servitude volontaire, que
é dun renacentista occitano (aínda que escrito en francés), o amigo de
Montaigne, Estienne de la Boétie, morto moi novo, igual que Pereiro (ós
33 anos, en 1563); é precoz tamén como Pereiro porque o tal discurs é
de cando La Boétie tiña como moito 18 anos.
Estou case seguro que Pereiro non coñecía o ensaio de La Boétie
pero eu podería inserir unha ducia de parágrafos paralelos dos dous autores e quedarían todos sorprendidos das coincidencias de análise da tiranía (que diría la Boetie) ou da infamia (como di Pereiro) e dos remedios
que propoñen para librarse. Vou unicamente transcribir dous parágrafos
que non se distinguirían se son dun ou do outro máis que por determinadas palabras que serían anacronismos en 1548 ou en 1996:
Texto 1º “Ora, o tirano único non hai necesidade de combatelo nin
abatelo. Derrótase el de seu, con só que o país non consinta a servidume; non lle hai que quitar nada, abonda con non lle dar nada. Non paga
nin a pena de que o país faga nada en por si, con tal de que non faga
nada contra si. Son daquela os pobos os que se deixan, ou mellor, se
fan domar, porque en deixando de servir serían libres. É o pobo quen se
serviliza, quen se talla a gorxa a si mesmo, pois tendo a escolla entre ser
servo ou libre refuga a liberdade e acepta o xugo; consinte o mal que lle
vén, e aínda o busca”
Texto 2º “Quizais así [cun apoio a calquera avance e calquera idea
crítica, mentres non chegue algunha alternativa, que apunta ó horizonte
das estrelas] non se consiga cambiar o Mundo, pero algo terá que mellorar, e alguén máis se animará a reflexionar, sempre que non axudemos
15
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inxenuamente a perpetuar simplemente as cousas facendo de bombeiros, de paragolpes do Poder, limitándonos a exercer de administradores
de calquera inxustiza estrutural. Non ser xamais válvulas que regulen o
vapor da xusta indignación dos explotados. Ou todo ou nada, ou todos ou
ningún, ten que ser o obxectivo final”.
Hai con todo diferenzas non só no contido senón nas actitudes.
Para o renacentista occitano la Boétie Occitania xa non existía (como non
existe tampouco para Montaige); cando el escribía xa estaba completamente francesizada e a memoria dos trobadores completamente esquecida; en cambio Lois Pereiro como a maioría dos galegos cultos desde
hai 150 anos para acó percibiu a asimilación cultural coma unha das múltiples caras da dominación e así o inclúe no seu manifesto (proposición):
“[Todo isto do que formei parte, este país coas súas virtudes e defectos]
se me permite seguir axudando á defensa que non procura dominar nin
agredir, seguirá a ser unha loita compartida por min: da tropa dos vencidos. Terra, Lingua, Cultura, Dereito á diferenza. Mente aberta ó mundo...
e nada máis”. Cando Lois Pereiro escribiu isto tiña 20 anos máis que La
Boétie, por iso é moito máis pesimista (menos bakuninista, se se pode
dicir así); cre aínda en utopías, pero non as ve ó alcance da man.
Entre o manifesto de la Boetie e o de Pereiro hai case 500 anos de
distancia e entremedias dos dous escribíronse moitos, o que demostra
que a infamia é moi mala de erradicar.
Neste pequeno relatorio de aspectos da obra de Pereiro que me
chamaron a atención e que alguén algún día poderá desenvolver con
máis coñecemento ca min (pois a súa figura meréceo) quero mencionar
tamén a lingua mesma, a súa ferramenta literaria.
Non atopei ningún texto de Pereiro que falase da lingua mesma así
é que non coñecemos opinións del explícitas sobre o modelo idiomático
aínda que era un tema candente na época en que el escribiu. Pero sabemos como escribía e as palabras que usaba. E neste sentido a miña im16
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presión é que o seu galego é unha lingua feita principalmente de lecturas.
É doado facer unha comparación entre a lingua de Pereiro coa de Novoneira (festexado hai un ano). Novoneira é lingüisticamente un escritor
(lingüisticamente) anacrónico para a época en que escribiu (quixo volver
a inventar o galego literario e converter o courelao en modelo idiomático
esquecendo que antes ca el xa houbera Curros e Pondales e Cabanillas).
En Pereiro hai naturalmente moitas palabras patrimoniais (herdadas desde o latín), pero xa non son do Incio nin de Monforte; e, máis chamativo
aínda, é moi grande (aínda na súa obra poética) a cantidade de voces
non patrimoniais, propias dunha lingua xa moi intelectualizada, case filosófica; incluso cando é un recuncho tan local coma Goó, no Incio, o
motivo do se canto. Dito doutra maneira, non é unha lingua “enxebre” ou
arcaizante o que lle preocupa, senón máis ben o que dicir e dicilo ben.
Non ten grandes preocupacións “filolóxicas” enxebrizantes.
Pero con esa lingua intelectualizada e pouco enxebre fai cousas
sorprendentes. Fíxome só nun aspecto. Como é sabido as palabras poden combinarse unhas con outras porque hai entre elas determinades solidariedades que todos respectamos. Por ex. “ancián” só o podemos dicir
de persoas (un petrucio ancián) e pertencen a prosa común de cada día.
Un poeta pode dicir que o día é rosicler á mañanciña, porque o adxectivo rosicler é solidario con día. Pero se lle chamamos mecánica a unha
laranxa (ou clockwork orange ‘laranxa de reloxería’) xa estamos violando
as normas da solidariedade léxica e creando unha tensión poética que
esixe un esforzo interpretativo moito maior. Pois ben, as laranxas mecánicas son moi abondosas nos textos de Pereiro, tanto nos poéticos,
coma na prosa, tamén poética, de Náufragos. Seguridade tóxica, noite
dixital, memoria gótica, liquidez do asasinato ... e así por diante. Por esta
razón os poetas (e en concreto Pereiro) non son bos como autoridades
para exemplos de dicionario. Claro que estes non son inventos retóricos
de Pereiro (vivimos entre metáforas aínda na lingua cotiá, a maior parte
delas recicladas ata o desgaste) pero Pereiro poeta era moi experto en
17
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manexar eses inventos e administralos con esa tirantez que digo; porque
a metáfora é unha maneira de expresar significados abstractos (ás veces
moi abstractos) con palabras que significan cousas moi concretas.
E finalmente outra cousa que como lexicógrafo me chamou a atención é a frecuencia de determinadas palabras. Quen estude o seu estilo
podería sacar conclusións interesantes disto. Hoxe hai programas informáticos que permiten analizar doadamente non só as colocacións que
acabo de mencionar senón tamén a frecuencia das palabras. Naturalmente as palabras máis frecuentes no seu léxico (coma no de todos) son
as gramaticais: a, e, de, que, o ... Entre as de carácter léxico (as que se
definen polo seu contido e non pola súa función), as que están no rango
das 12 primeiras por orde decrecente son as seguintes: vida, morte, noite, corpo, ollos, día, tempo, sombra, luz, terra, amor e forza. Case elas
soas fan a autobiografía do noso personaxe.
E remato esta cativa homenaxe. Para min Pereiro era antes de
hoxe unha figura pouco coñecida, e polo tanto pouco valorada. El mesmo, nos seus últimos días, dubidaba de que no futuro a súa obra puidese
ser estimada fóra de certos cenáculos e dicía: “Ya no puedo dar sangre a
nadie, de tanta que perdí haciéndome dar vueltas por el cerebro atrofiado de un fracasado, del que harán en su día un monográfico en revistas
marginales y suplementos literarios para llenar páginas”. En que a prosa
deste académico que lles fala sexa marxinal e só sirva para encher páxinas atinou; en que el fose un escritor fracasado errou. Tamén errou en
que sexa marxinal a institución que decretou o seu monográfico.
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Darío Xohán Cabana Yanes
Cando o ano pasado eliximos a Lois Pereiro pró Día das Letras
Galegas do 2011, houbo quen pensou: «Valente zocada a da Academia!
Quen é ese Lois Pereiro?» E non só houbo quen o pensou, senón tamén
quen o dixo, e mesmo quen o escribiu, e non coa suavidade que eu emprego, senón con frases ben máis ásperas.
Non me estraña tampouco que se dixera, porque ás veces dinse
cousas sen pensar, ou sen pensar abondo. Menos tempo hai que alguén
declarou, ou polo menos así foi literalmente recollido nun medio de grande difusión: «A decisión foi sorprendente, porque estabamos afeitos a
decisións de dinosauros, pero a Academia amosou que é un organismo
vivo e que, por primeira vez, souberon converter en oficial algo que xa
estaba recoñecido na rúa». Xa ven, miñas donas e meus señores, que a
Academia que lle dedicou a Novoneyra o Día das Letras Galegas non era
aínda un organismo vivo, condición que acada agora por primeira vez ó
dedicarlle o Día das Letras Galegas a un poeta coma Lois Pereiro, que xa
estaba recoñecido na rúa. Eu tiña entendido que o Pereiro era un poeta
de culto, un poeta de minorías, pero agora resulta que non: era un poeta
de populoso público, e os únicos que non sabiamos nada del eramos os
pobres académicos, arcaicos dinosauros que finalmente demos en espertar e por iso somos agora chufados e alcumados de organismo vivo...
Mais deixemos de tirar polo infinito fío dos absurdos. Creo eu que
en realidade Lois Pereiro era un poeta case secreto, un poeta pra uns
poucos centos de persoas. Mais tampouco non hai que esaxerar. Iso é
o que acontece case sempre cos poetas, agás no caso dalgúns –coma
Rosalía ou coma Curros, coma Celso Emilio ou coma Manuel María– que
por razóns case nunca estritamente poéticas, pero case sempre poéticas
tamén, acadan o status de símbolos dunha nación, ou dunha fracción
nacional que aspira a un cambio revolucionario. Case todos os poetas
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son pra pouca xente, cousa de minorías, e Lois Pereiro non era unha
excepción, como calquera podía aprender vendo a relativa modestia da
súa fortuna editorial, a súa escasa presenza nas librarías, a súa pequena
demanda nas bibliotecas públicas. Iso si, era un poeta moi amado por
aqueles que o lían, e moi amado tamén por moitos colegas que o trataron
e que o consideraron grande e decisivo entre eles.
Lonxe de ser un fenómeno popular, foi precisamente a elección da
Academia a que abriu o camiño á súa conversión nun poeta popular, ou
polo menos nun poeta de moi considerables minorías. Aqueles catro que
dicían «Quen é ese Pereiro? Vaia zocada a da Academia!» saben xa moito
ben que a Academia non se trabucou tampouco desta vez, e empezan a
saber quen é o Pereiro, como o empezan a saber moitas outras persoas,
porque o Día das Letras Galegas é un potente chamariz que reclama a
atención sobre unha obra... Certo que se esa obra non ten forza, ou non
ten a forza axeitada ó tempo no que estamos, todo pode quedar nunha
reivindicación histórica, ou mesmo nunha curiosidade efémera. Mais co
Pereiro xa se ve: a súa obra gaña adeptos, arraiga en moitos corazóns e
faise popular, na pequena medida en que a poesía pode ser popular no
noso tempo, que ás veces non é tan pequena. Está sucedendo un milagre.
Quizais a poesía do Pereiro non entre tan ben nos institutos coma
outras. É a poesía dun tormento, e como di a miña filla Alexandra, que está
nel mezzo del camin e é profesora de instituto, pra conectar coa poesía de
Lois Pereiro «hai que ter pasado algunhas». Todo o roqueiro que queirades, todo o punk que queirades: Pereiro non é un poeta pra adolescentes.
E mesmo diría «felizmente», pois non é conveniente que os adolescentes
teñan pasado tantas que entendan facilmente a Lois Pereiro.
Eu creo, a miña filla cre, que esa grande minoría que está aprendendo a amar a Lois Pereiro e a atopar nel o seu poeta, ou un dos seus
poetas, está formada principalmente por xente de entre os trinta anos, ou
todo o menos vinte e tantos, e os cincuenta e poucos que o mesmo Lois
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Pereiro tería agora. Pra que a súa poesía nos faga ben, pra que nos valla
máis aló do gusto pola palabra ben dita, fai falla ter sufrido un pouco, aínda que non sexa tanto coma el. E talvez axude compartir con el algunhas
claves estéticas, principalmente musicais. Pero isto non é imprescindible,
nin moito menos. Porque, en definitivas contas, é ben certo que hai moito
de cultura rock na poesía do Pereiro, pero tamén é certo que o rock, ou
polo menos grande parte del, forma parte da nosa cultura común dende
hai xa moitas décadas, e os vellos roqueiros non teñen cincuenta anos,
temos sesenta, setenta e máis aínda.
O verso de Pereiro é vangardista, dise arreo, e eu tamén o creo
logo, aínda que xa non sei ben o que vén sendo vangardista. Levamos
cen anos de vangardas, así que ser vangardista tamén pode ser algo
moi tradicional. Manuel Antonio, Cunqueiro, Manuel María, Cuña Novás,
a poderosa forxa comunal de Brais Pinto, Méndez Ferrín, Pexegueiro,
Rompente... Cada dez anos escachamos o mundo, matamos os pais e
enterrámolos en cal, e logo resulta que lemos o Morrendo a cada intre e
mais o Advento de Manuel María e calamos a boquiña, porque nos cae a
cara de vergonza...
O máis sorprendente non é que o verso do Pereiro sexa vangardista, senón o clásico que resulta dende o punto de vista formal. Deixando á parte os poemas adolescentes de Loia, que son de aprendizaxe, a
obra madura de Lois Pereiro está practicamente toda construída sobre
a materia rítmica da lírica culta panrománica, alicerzada esencialmente,
ó meu entender, en dúas unidades rítmicas básicas que, polo cómputo
italiano e pra non complicarnos, constan unha de sete e outra de catro
sílabas, ou cinco cando cómpre; sumadas esas dúas unidades temos o
hendecasílabo clásico con acento en sexta, e xuntando dúas unidades
de sete temos o alexandrino. Ben sei que isto é unha simplificación, pois
non todos os hendecasílabos levan acento en sexta, e por outra banda
habería que falar do eneasílabo como un hendecasílabo decimado das
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súas primeiras sílabas, ou do alexandrino reforzado cunha unidade máis
de catro sílabas, que tantas veces pasa por un deses «versos libres» tan
falados e de tan problemática existencia. Todas estas unidades métricas
existen na poesía de madurez do Lois Pereiro –é dicir, nos seus dous
libros publicados en vida–, e mesmo se pode dicir que dende o punto de
vista métrico case todos os seus poemas se limitan a estas unidades,
naturalmente con algunha rotura de ritmo, as máis das veces moi evidentemente meditada e calculada. Incluso o eneasílabo, verso bastante raro
pola súa relativa dificultade, aparece maxistralmente utilizado nun verso
de 1995: «Négate, si, rexeita e nega a miña voz antiga!», que ata é unha
marabilla porque se pode escandir de dúas maneiras, como composto
dun enealísilabo e un heptasílabo, ou ó revés:
négate, si, rexeita e nega / a miña voz antiga,
ou ben
négate, si, rexeita / e nega a miña voz antiga.
Insisto tanto nestes aspectos formais, señor Presidente, miñas donas e meus señores, porque no tempo que me é concedido apenas podería dicir nada substancial sobre a materia da poesía de Lois Pereiro, e eu
teño un especial interese en defendelo desa pauliña da espontaneidade,
tan propia dun tempo no que os manuais de retórica e preceptiva literaria
parecen estar desterrados de todos os niveis do ensino. Un poeta, un bo
poeta, xamais é un finxidor, e Pereiro foi, e xa ficou ben dito, exactamente
o contrario dun finxidor. Pero coas maiores sinceridades e autenticidades
pódense facer os peores poemas do mundo, a pouco que o presunto
poeta careza de toda preocupación e de toda destreza formal.
Non creamos, pois, que o Pereiro é un poeta que escribe así á
vaiche boa. É probable na época de Loia non se preocupase da forma, e
mesmo que afectase desprezala, que é unha cousa que poucos poetas
deste século e do pasado deixaron de facer algunha vez durante a súa
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aprendizaxe. Pero entre os textos publicados en Loia e os reunidos no
seu primeiro libro, Poemas 1981-1991, hai unha radical ruptura formal
que consiste no paso dun verso esencialmente amorfo —aínda que non
sempre xa— a un verso rigorosamente sometido a un cómputo silábico
variable pero sempre baseado nas unidades básicas que antes dixen.
Mais aínda sendo certo que non debemos separar a forma da materia –entre outras cousas porque non se pode–, o verdadeiramente importante pra nós é xusto esa materia: a materia dos soños e da vida, a materia
da morte. Como podería eu transmitir nun minuto, despois de perder tantos
en cousas accesorias, a idea de Lois Pereiro como un poeta necesario?
Nun tempo non exento de frivolidades poéticas, o Pereiro imponse como
un poeta brutalmente íntimo e auténtico; a súa traxedia persoal, agravada
mesmo por infortunios sentimentais, obrigouno a facer unha obra valiosísima, e mesmo por razóns case que extraliterarias tamén, pois ó meu
entender a poesía de Pereiro, que é de amor, e sobre todo de desamor, e
de enfermidade, é unha poesía capaz de axudar a vivir. A obra do Pereiro
impúxoselle, creo, a el mesmo. O poeta case adolescente de Loia andaba
atoutiñando, procurando, querendo facer algunha cousa nova, intentando
expresar as vagas inquedanzas comúns ós mellores daquela xeración que
se facía adulta naqueles tempos do segundo lustro dos setenta, tan móbiles e incertos, co Ditador aínda case sen enterrar pero coa esperanza da
revolución aínda viva. O Lois Pereiro andaba buscando a súa propia voz,
que tiña que ser orixinal, xaora, un non busca unha voz que non o sexa.
Pero ás veces a vida, esa cabrona, impide toda elección e imponse coa
súa tráxica inevitabilidade. Unha angustia vital perfectamente superable
talvez, pero logo, de súpeto, unha contaminación alimentaria, un mozallón
de Monforte é vítima dun dos grandes crimes do capitalismo, e logo aínda
busca algún refuxio que lle empeora as cousas... Entón o poeta xa non
escolle libremente a súa voz, xa non escolle abril, pois é brutalmente escollido por un destino verdadeiramente cruel e verdadeiramente inelutable...
Por iso, infelizmente, a obra de Lois Pereiro non ten semellante nas nosas
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letras. Ogallá non fora así, ogallá non estiveramos dedicándolle o Día das
Letras Galegas do 2011 e el estivera aínda con nós, construíndo este edificio portentoso da literatura galega, talvez cunha obra menos singular, pero
con seguranza valiosísima tamén, pois aínda que a súa vida tráxica lle deu
unha negra sombra estarrecedora á súa poesía, non hai dúbida de que o
seu rigor formal e as súas outras moitas calidades farían del tamén un dos
mellores poetas do noso tempo.
Díxose, e está moito ben dito, que o Lois Pereiro está moi conectado
co espírito Brais Pinto, que operara en Madrid uns vinte anos antes de o
Pereiro vivir en Madrid e publicar con outros do seu tempo a revista Loia.
Non hai dúbida de que o bon e grande Raimundo Patiño, monfortino tamén
de crianza, foi pró monfortino Lois Pereiro, camarada do seu curmán monfortino de nación Antón Patiño, unha ponte esencial con aquela grande
xeira cultural e política. O que non sei eu é a importancia que puido ter pra
Lois Pereiro ser da mesma cidade que durante tantos anos ilustrou coa súa
clara vida o noso gran Manuel María. Pero moito ben me fixo ver antonte,
no suplemento cultural de La Voz de Galicia, unha fotografía de Lois Pereiro e Manuel María sentados á mesma mesa, Lois escoitando e Manuel
María falando del. É pouco antes da morte de Lois, é a presentación en
Monforte da Poesía última de amor e enfermidade, e o vello poeta da Terra
Chá, o autor de Advento e de Morrendo a cada intre, é quen presenta o
libro do poeta aínda mozo e xa case agonizante. Isto é un grande símbolo.
Nese mesmo suplemento Culturas vólvese publicar unha entrevista co Pereiro que xa saíra no mesmo medio en 1992. Hai unha resposta
que vos quero lembrar, porque aquel home que aínda non chegara teoricamente al mezzo del camin, pero que xa sabía que estaba percorrendo as súas últimas revoltas, demostra como a súa vangarda estaba perfectamente integrada na tradición galega, unha gloriosa tradición que
estes días, por esa senlleira inepcia crítica que ás veces nos caracteriza
como nación literaria, parece que é negada por algúns que necesitan
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esconder outros altares cos seus propios rodos pra glorificaren mellor o
santo do día. Escoitade o Pereiro:
Da poesía galega sentinme influído por Celso Emilio Ferreiro e Manuel Antonio. Hoxe en día sinto moito respecto por Méndez Ferrín, vai
de primeiro nas miñas preferencias en canto a poesía e incluso en canto
a narrativa. Tamén Cunqueiro, poucos escritores son capaces de crear
mundos como el o fixo. Despois están autores semidescoñecidos como
Díaz Castro, o poeta de Guitiriz.
Porque a verdade é que a literatura galega, e sobre todo a poesía
galega, é unha grande poesía que dende Manuel Antonio, ou mellor dito
dende Rosalía e Pondal, transita na súa maior e mellor parte polos camiños da vangarda, ou como haxa que chamarlle a esa eterna esixencia de
modernidade, de calidade e de dureza, de contradición e rompemento;
e o poeta que foi Lois Pereiro está dentro desa tradición de alta tensión
poética que el mesmo definiu tan ben nesta resposta que acabo de lembrar pra acabar este meu pobre discurso que con tan inmerecida atención
tivestes a xenerosidade de escoitar.
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Lois Pereiro:
A escuridade incandescente
Manuel Rivas
Un país, un pobo, defínese tamén polo que homenaxea, polo que
celebra, polo que honra.
E hoxe quen nos convoca é un poeta.
Penso que é un acto de gran valor, significativo, para quen foi un
gran valente.
Un poeta, e máis nestes tempos, adoita manter correspondencia
consigo mesmo.
Mírase ao espello, reflíctese, interpela ese dobre, e se ten valor
atravesa ao outro lado, á outra beira, ao azougue, onde está o escuro, o
descoñecido, o oculto. O invisíbel.
Nelly Sachs, unha poeta xudía que viviu na infancia o terror do holocausto, autora de libros que desgarran o lector como As moradas da morte, comezou escribindo os poemas como cartas para si mesma. “Se non
escribira, non podería ter sobrevivido”. Até que encontrou unha caixa de
correo a onde mandalos, de Estocolmo a París. A de Paul Celan, tamén
poeta, tamén escritor en alemán, tamén xudeu. E entón proclama: “Teño
un fogar sobre a terra”. E máis adiante, cando o universo das súas palabras se expanda, falará dunha patria invisíbel: “Querido Paul Celan, nós
queremos seguir achegándonos a verdade o un ao outro. Entre París e
Estocolmo esténdese o meridiano da dor e o desacougo”.
Lois tivo axiña “un fogar neste mundo”. Un grande amor, Piedad,
a quen escribir. Tamén encontrou, en intres moi críticos, un editor, Paco
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Macías, que lle publicou dous libros que agromaron na intemperie, que
se abriron paso pouco a pouco polas estacións da néboa, coma quen
leva o inverno nos ombreiros. Mais cada día que pasa, exconxurados
algúns sambenitos, o vento Lois expándese e entrelaza soidades nunha
“patria invisíbel”.
Que isto suceda e con tal intensidade significa, entre outras cousas,
que é posíbel o que chamariamos un “cambio de alento” na atmosfera
cultural. Lois, cos seus poemas, co único patrimonio da súa cabeza, da
súa mente aberta, é quen de abrir paso na mesta néboa. Por iso falo dun
mozo valente. Porque apostou a cabeza en cada poema. Por iso semella
que cada poema, cada liña, é unha caligrafía punzante da vida, un suco
tamén gravado no propio corpo.
Ademais de preguntármonos como o puido facer, a primeira sensación que nos provoca a obra de Lois Pereiro, que viviu 37 anos, é que estamos ante unha especie radicalmente nova. Nestes tempos de extinción,
as súas composicións agroman coa condición do que antes non existía
ou non existía dese xeito. Do diferente. Do que semella proceder “doutro
tempo” e “doutro lugar”. A sensación vai máis alá: Son “fíos soltos” dun
tecer e destecer e onde a lanzadeira do tear semella ir e vir atravesando a
liña do inaccesíbel. A calidade da mellor poesía é dicir o que non se pode
dicir, ou que semella imposíbel de expresar. Hai enigmas que atravesan o
tempo, mais cada tempo ten os seus enigmas. Neste noso tempo, temos
moita información, ou moitas ferramentas para obtela, mais tamén temos
a sensación de que perdemos ou de que nos é subtraída información
esencial sobre a condición humana.
Hai quen pensa que todo se resolve co progreso tecnolóxico, e que
iso garante un Progreso ilimitado, infindo. Mais iso é unha superstición.
Cando hai unha zona de sombra a onde non chegan ben as ondas, a
solución técnica, o milagre, é colocar unha antena parabólica. Ou como
dixo unha miña veciña, unha “antena paranoica”. Pero hai zonas de som28
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bra que non se remedian nin con parabólicas nin con paranoicas. A esas
zonas de sombra, coma a esa “caixa negra” que chamamos alma, pode
chegar a sonda en profundidade da poesía.
A poesía é, foi sempre, un urdido de beleza e verdade, aínda que
sabemos que beleza e verdade mudan de aparencia cos tempos e as
idades. Mais por moitos disfraces de modas, e por moitos falsos envoltorios, hai intres, hai cantares, hai textos que son espazos de ambiente
e emoción, onde recoñecemos de xeito inequívoco que quen está a
falar é a boca da literatura. En Gobernadores do resío, a gran novela
haitiana, publicada en 1929, da autoría de Jacques Roumain, quen deu
todo polo seu país, até o sacrificio, hai un intre arrepiante en que un personaxe temeroso dille a quen está a transgredir a lei do silencio: “Non
quero oírte máis. As túas palabras parécense demasiado á verdade e a
verdade é talvez un pecado”.
Así son as palabras de Lois Loisón Pereiro. Son tan verdadeiras que
semellan pecado. Como hai unha beleza do enigmático. Porque iso é un
don da poesía cando é excepcional: que enigmatiza aquilo que desvela.
Hai que ser moi valente para chegar aí.
Así que aí temos verdade, puñazos de verdade, cachizas inconfundíbeis do espello humano a arder na noite, un poema-corpo á deriva.
Información esencial sobre a condición humana.
Si, cada poema é un expediente íntimo con información básica para
todos. Así ‘Edinburgh Edinburgh’ (Poemas 1981/1991): “¿Onde se deita
a noite en Edinburgh? / ¿á esquerda do castelo de carbón diamante cun
sol negro? / Catro teenagers punks / xaspeaban mil cores metalizadas /
co meu ollo animal cravado neles/ No future Anarchy & destroy me”.
Agora sabemos moi ben que ese “Non futuro” non era unha estilización nihilista, non era unha perda de sentido, senón a máis lúcida
proclama ética e estética fronte ao “futuro” como estúpida superstición:
29

MANUEL RIVAS

o Progreso ilimitado, o vivirmos xa na feliz Fin da Historia. Así que co
tempo o punkismo de Lois, o radicalismo ético e estético, ese traspasar
o espello coma Alicia, ese ir cara ao Ártico, é unha posición lúcida. Ese
“futuro”, o da cobiza sen escrúpulos, o gangsterismo do capitalismo corrupto, o do control das mentes nun inferno virtual, o da insolidariedade, o
da desfeita da terra, do medio ambiente, todo iso que el denuncia na súa
Modesta proposición, ese manifesto imprescindíbel, escrito pouco antes
de falecer, ese futuro non é tal futuro senón unha derrota da humanidade.
Un triunfo da morte.
E cómpre dicir neste punto que cada verso, cada poema de Lois é
unha vitoria contra a morte. A indiferenza mata, dicía el. Hai unha morte
biolóxica, inevitábel, mais que nos fai partícipes do ciclo da natureza.
Pero hai outra morte contra a que de verdade loitaba Lois. Esa morte que
nos apreixa en vida: a da indiferenza, a da suspensión das conciencias, a
da produción de odio, a que esmaga a diversidade dos pobos e da terra.
O seu corpo, o seu poema-corpo, foi escenario dun longo combate entre
Eros e Tánatos, entre a pulsión do desexo e a aperta da morte. Cada verso seu, cada poema, cada palabra, o que el chamaba as “balas do desexo”, podemos velas como unha vitoria da humanidade contra a morte.
Nalgúns casos, nos corpos máis abertos, máis sensíbeis, é un
combate encarnizado e en vixilia. Un cuadrilátero cunha lámpada sempre
acesa, prendida a unha corrente de suor fría. Na intensidade desa loita,
abeirando o abismo, hai intres, como vemos no boxeo, en que un abraza
o inimigo para non caer. Mesmo pode ocorrer que o loitador faga panca
cos golpes que leva. Ás veces semella vencido pola morte. Coma se se
apoiase nela. Como en ‘Cartografía’ (Poemas 1981-1991): “Cal morto xa
/ ou vencido / falo sen min / e durmo no desastre”. Mais ese poema do
derrube, esa “literatura do íntimo escombro”, ten continuación nesta segunda estrofa: “Debería ser posible / facer mapas do odio / e os húmidos
monólogos / das cisternas / de noite / descifrar”. Hai ‘algo’ ao que Lois en30

#2015anoLoisPereiro

dexamais renuncia. Nin sequera nestes textos que xa semellan ecos dunha ausencia (“falo sen min”). Penso que é ‘algo’, e co moito que se está a
falar da súa obra, ao que non se lle presta a debida atención e que é unha
compoñente esencial. Máis extrema que o seu dramatismo é a súa ironía.
É esa sustancia, ás veces licuada, imperceptíbel a simple vista, a que fai
que a escuridade nos versos non sexa opaca senón incandescente, ao
xeito da ardora no mar ou a toupa que fura na turba dos poemas.
Tense falado moito das súas doenzas. As pegadas están no seu
corpo. No mapa do seu rostro. Tiña razón Borges: o máis interesante
mapa do mundo é o rostro humano. E o corpo de Lois é “un corpo de rei”,
fermoso con enigmas, como escribiu Pierre Michon de Samuel Beckett.
Por iso a súa iconografía non nos resulta indiferente. Porque hai unha
íntima conexión entre os signos do corpo e os do poema.
Mais vai sendo hora de falar das súas contradoenzas. Da súa valentía. Desa súa ironía. Só quen coñece a dor pode mudala nun humor
insurxente. Do seu don sensorial, esa capacidade de sinestesia levada
ao límite. Da súa sensibilidade, esa pel tan fina, tan exposta, que sente a
dor de todos os demais. Desa verdade tan forte que semella pecado e por
iso convida á redención. Esa verdade que foi quen de dicir á morte, cara
á cara, en nome propio e da súa patria invisíbel: “Fuck off!”
Baixo o ceo libre de Monforte, a 17 de maio de 2011, douche as
grazas, Lois. Grazas polo agasallo. Grazas por deixarnos o teu pan: a
marabilla, a rebeldía e a xenerosidade.
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O estraño caso de
Lois Pereiro
Margarita Ledo Andión
Señor presidente da RAG:
É no nome desta institución que me dispoño a falar do que titulei “O estraño caso de Lois Pereiro” e do seu pensamento. E fareino
dende os autores cos que constrúe os seus ensaios, fareino dende
o espazo cara a onde, de maneira rimada, nos remite —é dicir, Galiza— e fareino dende o discurso do “eu”, dende a auto-referencia
máxima, dende o corpo como corpo enteiro, como sinatura, como
material que o conecta co exterior, a través do sexo e da heroína, por
exemplo; do corpo do vestido e do corpo do compromiso, do corpo
do “eu” que escribe para saber que escritor é, para poder cavilar: de
que parte estou eu?
En L’Étrange cas de madame Huillet et monsieur Straub, comedia
policial que Laffose lles dedica aos dous cineastas, Jean Marie fala de
Kafka como o grande poeta da civilización industrial “mesmo que el non
teña feito poemas”, porque dende que a devandita existe —cito— “nas
súas novelas atópase toda a penuria que teñen que aturar as conciencias”. E fala da información toda que Kafka utilizou na obra América
ou de que as súas novelas, en non sendo documentarios sobre a civilización industrial, “relatan o que esta produce nas almas”. E Danièle
engade que o Kafka coñecía o número de suicidios habidos na illa onde
as persoas, denantes que os Estados Unidos as aceptasen ou rexeitasen, eran recluídas. O verdadeiro escritor comunista é Kafka, repentiza
Straub canda Benjamin. E isto non é unha parvada, di.
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O verdadeiro escritor comunista —anque, de seguro, o aparatus acabaría deportándoo, e tampouco é unha parvada— é Lois Pereiro. Dígovolo
dende o debate A idea do comunismo que, so iniciativa de Badiou e Zizek,
comeza no 2009 en Londres, séguese en Berlín en 2010 e continuará no
vindeiro outono en Nova York, porque cremos na necesidade dunha nova
renacenza de todo o que hoxe, con absoluta crueldade, nos falta: a total
independencia de pensamento vis a vis do consensus occidental dito “democrático”, que organiza a nivel mundial a súa propia e tóxica continuidade
desprovista de senso, asegura na presentación o filósofo francés.
Guevarista, porque non lle é alleo nada da humanidade. Porque
cre en 1,2,3, moitos Vietnam. Porque Galiza é o lugar, na historia, onde
Lois Pereiro, suxeito escritor pasa á acción e decide, dinos, “militar na
miña propia lingua”. Eís a personaxe pública que a Real Academia Galega conmemora.
Entre Brecht e Benjamin un flaneûr observa. É Lois Pereiro. Aprende deles, do militante-poeta e do crítico, de dúas cariátides que terman
do século XX, o pesimismo verbo do progreso, a xusteza da linguaxe, o
vencello materialista entre arte e compromiso político, o sentido da mise
en scène que fai do seu sorriso maino, do seu gabán longo e atlántico
unha icona, e do entusiasmo en que ve escritos letreiros en gaélico ou a
bandeira de Escocia en movemento, a crenza na resistencia.
Fourierista de noso, coma Rosalía, coma quen fixeran esa grande
performance en 1856, O Banquete de Conxo, e que só tentar imitar é en
si un acto creativo, nel, en Lois Pereiro, o soño é o soño de algo que te
atira e que tira desa enerxía chamada a se consumir na insurrección sen
futuro, describe Rancière en que analiza os textos das follas voandeiras
e dos xornais de grupo aló, digamos que no París de 1830 ou aínda no
de 1848, aló, cando as sociedades-cantantes, as gogettes, eran o novo
lugar de reunión noitébrega e feliz, tal os círculos recreativos republicanos ou o colectivo poético DADE (<<De Amor e Desamor>>, con licenza),
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e el, Lois Pereiro, escribía fragmentos dunha correspondencia íntima e
ultramarina coma o Pierre Vinçard, axitador, o facía en “La Fraternité”.
Baudelaire, Bernharnd, Castelao, Celan, Cocteau, Nico, Sex Pistols, Mallarmé, Manuel Antonio, inapreixábel, a deixar unha estrela en
cada constelación, no caso de Lois é xusto un coup de dés o que dará
cabo do azar para ficar o rastro do que fai nas almas e nos corpos a
civilización postindustrial. Quizais dende que, co desmantelamento do
sistema produtivo que en occidente acompañou o século, o artista adolescente mira a morte do modo de vida dos traballadores do ferrocarril e
confúndese no ignoto dese ronsel que deixa a culler de café pendurada
no cordel do retrete. Isto é o meu, pensa, coma se un corte de mangas
abondase para separarse de quen manda.
O envelenamento alimentario e a sida. Eís unha das imaxes que
a violencia do poder contemporáneo universaliza e naturaliza. Eís o estraño caso de Lois Pereiro, que sae do catálogo destas imaxes naturais
da destrución e en ollando de fronte o engano vai dinamitalo ao que entrenza o seu pensamento en cavilacións nas que experiencia e lingua,
constitutivas da consciencia, tensan nos pregues dun pano común do
que terma quen non colabora en que a roda “opresiva e maldita continúe
a xirar eternamente, perpetuando, nun cíclico cambio de papeis de amos
e escravos, a mesma situación, ata que a Terra estoupe de noxo e perversión. Farta de nós”. Tamén el, como Ricardo Mella, andaría no Sindicato dos Tranviarios e coas bagoadas, os outeiros, os fractais de liques
e herba, as engurras do camiño entre Reádigos e Santa Cristina do Viso
labraría a ruta Ho-Chi-Mhin mentres o seu ollar procura, na néboa na que
amolece o horizonte, o comandante Marcos, e proclama “o dereito de
Cuba a ser un soño vivo”.
Tal as prácticas artísticas da primeira vangarda, Lois Pereiro aposta
por un diario filmado sen fóra de campo, pola inscrición da escrita na vida
cotiá, por un traveloge cheo de apuntamentos e de confesións que collen
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forma no momento da montaxe, é dicir, do libro. Coma no cinema experimental, procura o interdito, o impronunciábel, o tabú que subxace na
poética do máis inmediato, accidental e abismal. Da súa voz cool ecoa a
palabra repouso, a atmosfera que preludia o desexo, a reversibilidade do
tempo e a reconstrución, sempre en presente, da experiencia mentres,
da man de Eliot, pon en orde “esta vida que só imaxino que a estou vivindo”, pon en orde as súas terras, a súa xinea, a súa xeografía, a Galicia
de Qué é Galicia? onde, do A ao Zeta, está o abecedario todo, enteiro,
abecedario que el recompón en guión para a tele, 1988, nunha das súas
intervencións artísticas que cadaquén de nós podemos continuar e que
terma dos ecos dese filme marabilloso Wenders, No correr dos días, e da
escena en que os protagonistas len o rastro das mensaxes de soldados
americanos nunha garita de fronteira para exclamar —forma sutil de insubmisión, Lois— “téñennos colonizado o subconsciente”.
Na súa forma, o pensamento de Lois Pereiro exhibe cualificativos
que non dan lugar a interpretacións dobres ou a derivas morais porque
cada palabra denota o sentido preciso da “infamia, da historia criminal do
poder”, escribe en que recupera a capacidade dos incapaces —Rancière,
outra volta—, o manifesto, ese Eu acuso que arestora os intelectuais volven expresar na praza.
De Badiou a Zizek, no Londres que é como Monforte; no Berlín que
é a fotografía no muro de Luchi e mais Piedá, no cemiterio Père Lachaise
que é o túmulo de Jim Morrison porque é onde entraron para sempre na
historia os corpos asasinados de les communards. A lingua como arma
e o esforzo por non nos deixar ir nesa liña invisíbel que te transmuta “en
agresor, en amo terrorífico de alguén máis indefenso, coma as mulleres
víctimas sempre”.
Leo a Modesta proposición, un texto que deveu xa ritual porque
se partilla tal unha imagined community que se sitúa de costas a quen
manda. Leo outras achegas de Lois Pereiro en medios de grupo: Luzes,
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La Naval, Das Kapital, Dorna, nas que eu propia, nos oitenta, colaborara.
Procuro, por convicción, a ancoraxe no Brecht de Pezas de aprendizaxe
maila cartografía intelectual e cultural que o escritor adoptou e na que,
tamén por convicción, introduzo lugares que son os seus lugares —a
ética, a melancolía— e variacións fílmicas nas que ese núcleo seminal, a
escrita como vida, se despega do Falso movemento (Handke/Wenders,
o suicidio, a dor pura, a exploración do aínda non acontecido) para entrar
a paso de andadura na nación inadaptada, nesa paisaxe de lingua e de
ironía que el mima. Amor a mort, a man autoral de Tàpies por entre os
materiais dun dos seus cadros é unha adherencia que me fai compaña
cada vez que a imaxe diagonal de Lois Pereiro nos convida a deixar pegadas, marcas, coas mans “ou cos miolos espallados no chan” mentres
nese noso teimudo sorriso interno el aloumiña un triunfo.
Na Modesta proposición, Pereiro cita a Baudrillard e fai a súa aparición o futuro como negación, a perda do que nunca acadamos canda a
esperanza naquilo que nunca se vai ter. Pero cando, unha e outra vez,
cita a Bertolt Brecht, Lois Pereiro é o suxeito ético que, sexa quen for o
outro, mesmo o inimigo, convócao “como igual en dignidade e libertade a
si propio”. A ética, en Lois, devén esa forte sobreimpresión que soborda
o corpo-materia e o dispositivo da escritura para que o coñecemento do
novo aconteza, para que aconteza o recoñecemento daquel ou daquela
para quen vai dirixida a escrita. E recólloo nas palabras devanditas dunha
pensadora, Marie-Jose Mondzain que advirte que a escolla das formas
levan canda si a marca do réxime so o cal se produce o encontro con
aquela persoa, con aquel <<nós>> para quen Lois Pereiro publica: “La
dimension de la liberté est una dimension politique à partir du moment où
je m’adresse à l’Autre en tant qu’il est égal à moi-même en dignité et en
liberté (...) ] Il y a chez celui à qui s’adresse un potentiel de création dont
on ignore l’exacte nature, mais un potentiel d’être le maître de son désir,
d’être à l’origine de ses actes et de ne pas être le jouet du destin et du
pouvoir d’un autre”. Longa cita para resumírvola, sen pasar pola tradu37

MARGARITA LEDO ANDIÓN

ción, nunha frase da Modesta proposición: poder de decisión —tamén no
suxeito lector— sobre os meus soños, dúbidas, medos, razóns.
Na fin de Carta breve para un longo adeus de Handke, unha parella
senta no pico dunha lomba con John Ford. Cando o home lle conta que
escollera ser poeta, que escollera unha lingua lonxe do poder, que estudara alemán para ler, por exemplo, O frío de Bernharnd, que despois veu
a colza, a vertixe experimental, a sida e o Día das Letras, John Ford riu
silandeiro, con toda a faciana.
—Ach Gott —dixo
Entón púxose serio, volveuse cara á muller e preguntou:
—E verdá todo iso? Nada desa historia é un invento?
—Non —respostou ela— Aconteceu desa maneira.
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Biblioteca Pública Municipal
Poeta Lois Pereiro
onde encontrarás
toda a súa obra

e moita máis literatura
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Unidades Didácticas
María Dolores Cid Cid
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Introdución
Neste volume pódense consultar as unidades didácticas coas que o alumnado dos diferentes niveis educativos de Monforte de Lemos se achegará á figura dun dos seus escritores máis coñecido, Lois Pereiro.
Con todo, será o profesorado o encargado de escoller as actividades que
máis se axeiten ás necesitades e características dos grupos, facendo as adaptación que foran precisas.
Despois do Día das Letras de 2011, o autor vai gañando presenza entre
os monfortinos. Así, canda outros recoñecementos por parte dos seus veciños
e veciñas, súmase a decisión das autoridades locais de bautizaren a Casa da
Cultura da vila co seu nome.
A estética rompedora de Lois, o aire fresco que supón na poesía galega,
o seu vangardismo, a arañeira de espazos, os personaxes sumidos nunha crise
vital (que non deixa de ser a súa) ou o seu magnetismo, son algúns dos motivos
que a rapazada dos distintos centros educativos da vila ten que ter en conta para
achegarse a Lois.
Lonxe de ser un poeta “maldito” como moitos lle din, conseguiu coa pouca
forza que lle quedaba arrecunchar ao destino cuns poemas cheos de enerxía, de
rebeldía, de loita, de busca da vida e por iso se sabía sempre por onde el pisaba,
como sinala Manuel Rivas nun artigo seu, Lois tiña a condición dunha aura que
facía agromar o mellor do lugar e do grupo, o mellor de cada un.
Con esta presa de actividades o alumnado vai poder coñecer a vida e a
obra dun dos fillos predilectos da cidade.
Seguro que Lois Pereiro estaría orgulloso de todos aqueles e aquelas que
alimentades o voso espírito crítico coa lectura e estudo da súa obra. Só así, coa
palabra e o razoamento dos actos que nos rodean podemos fuxir da tea de araña
dos “zombis”, da ignorancia que leva ao ser humano a ser unha mera sombra.
43
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UD Infantil
Destinatarios
Esta UD vai dirixida a alumnado de Educación Infantil do concello de Monforte de Lemos.

Obxectivos
zz Coñecer o nome do escritor.
zz Recordar onde nace e morre Lois Pereiro.
zz Sinalar algún monumento que identifique as cidades importantes para o
escritor.
zz Identificar a Cidade na que morre o escritor.
zz Coñecer os poemarios que escribe.
zz Identificar o nome do seu grupo de amigos de Madrid e as fotos deles.

Contidos
zz As cidades de Lois Pereiro.
zz Os poemarios de Lois Pereiro.
zz Os amigos da revista Loia.

Metodoloxía
Na primeira etapa educativa do alumnado o método de aprendizaxe debe
ser activo, para que os nenos experimenten e observen co profesor como guía,
e significativo, para que atopen sentido aos novos contidos.
Partimos do xogo como motor de desenvolvemento, dado que favorece a
elaboración e o crecemento das estruturas de coñecemento e os seus esquemas de relación a través de espazos de xogo na aula.
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Sen lugar a dúbida, o punto de partida debe ser o contorno inmediato do
alumnado, como os espazos que eles poden ver e se relacionan directamente
coa vida do personaxe e coa súa vida.
Os materiais neste caso tamén serán variados e adaptados sempre ás
calidades do alumnado e ás súas necesidades educativas.

Actividades
O profesorado pode contar un conto ao seu alumnado e facerlles ver que
están a piques de subir ao TREN LOIS que van ir de viaxe con el. Este tren ten
uns vagóns moi especiais. A medida que vaian pasando por cada un deles poderán descubrir algo novo do escritor de Monforte de Lemos.

Presentación do personaxe
Ola,
eu son…

1.

Colle as vogais da estrela que precises e completa o nome do escritor.

L
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2.

Rodea cun círculo azul ao noso escritor.

Subimos ao vagón da miña
vila natal!
Nacín
na vila de Monforte
de Lemos, Lugo
Era
festa de
entroido

3.

Que festa se estaba celebrando cando naceu Lois Pereiro? Rodea cun
círculo azul a resposta correcta.
OS MAIOS

O NADAL
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4.

Que lugares ou monumentos podes ver en Monforte de Lemos dos que
aparecen nas fotos. Rodea cun círculo o que non se atope na vila.

5.

Rodea de azul o medio de transporte máis importante para a vila de
Monforte? En que rúa podes visitar o museo que se lle dedica?
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Subimos ao vagón da vida en
Madrid!!
Con 17
anos fun estudar a
Madrid

Creei
cun grupo de
amigos unha revista
chada Loia

6.

A revista que crea Lois cos seus amigos ten nome de paxariño: LOIA. Marca
cunha cruz a imaxe que representa a esa ave?

7.

Escribe debaixo o nome da revista na que publica os primeiros poemas o
escritor para que non se che esqueza.
L

8.

O

I

A

Rodea de vermello a letra que escribiches que non sexa unha vogal.
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9.

Estes son os amigos cos que Lois comparte aventuras en Madrid. Ralaciona
os nomes e as imaxes que sexan iguais. O docente pode imprirmir dúas fotos
de cada personaxe e xogar a facer parellas volteando as cartas. A rapazada
ten que xuntar os iguais para recordar os escritores e escritora de Loia.

ANTÓN
PATIÑO

MENCHU
LAMAS

MANUEL
RIVAS

XOSÉ
MANUEL
PEREIRO
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Subimos ao vagón de volta a Galicia!!
Breogán
gardou os
meus pasos na
cidade da Coruña
ata que a miña
enfermidade fixo
que non puidera
vivir máis
aventuras.

10. Na cidade da Coruña todos se
deixan levar pola luz do faro da
Torre de Hércules. Imprime a
foto e córtaa en dez pezas para
crear un crebacabezas. Unha vez
construído poderán ver como é
un faro romano que aínda está en
funcionamento
AMPLIACIÓN: Facer novos crebacabezas con outras fotos de lugres
importantes da Coruña. Tamén xogos de localizar a foto nun mapa da cidade.
11. Cales son os poemarios que Lois publica durante a súa vida? Risca cunha
cruz os que NON son.
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AVALIACIÓN
Este instrumento permitiranos saber se a actividade é adecuada ao grupo
de alumnos e alumnas.
Para iso empregaremos cadros de observación directa nos que iremos
recollendo información que nos permita comprobar a adecuación das tarefas
propostas e se o alumno/a descubriu, coñeceu e comprendeu dende o seu entorno físico máis inmediato.
moito
Amosar interese polas actividades
Participar nas tarefas propostas
Aprender e gozar coa literatura
Relacionar imaxes idénticas dos artistas do grupo Loia.
Reconstruír unha imaxe dividida en partes
Identificar unha caricatura ou foto de Lois Pereiro
Reproducir e sinalar o nome do escritor
Recoñecer as cidades do escritor
Identificar os dous poemarios máis importantes de Lois.
Sinalar cal é o nome do grupo de amigos do escritor.
Escribir o nome da revista na que publica os primeiros poemas
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UD
Terceiro Ciclo de Primaria
Destinatarios
Esta UD vai dirixida a alumnado de Terceiro Ciclo de Educación Primaria
do concello de Monforte de Lemos.

Obxectivos
zz Coñecer o escritor.
zz Recordar os acontecementos máis importantes da súa vida.
zz Gozar coa lectura e interpretación da obra do escritor.
zz Coñecer os poemarios que escribe en vida.
zz Identificar o nome das revistas coas que colabora.

Contidos
zz A vida de Lois Pereiro
zz A obra de Lois Pereiro
zz As enfermidades de Lois Pereiro
zz Monforte de Lemos
zz A Coruña

Metodoloxía
Partimos do principio teórico de que os procesos de ensinanza-aprendizaxe son abertos, globais, flexibles e participativos. Será imprescindible darlle
o seu lugar ao diálogo para que se produza unha retroalimentación entre profesorado e alumnado; precisamente, os segundos terán un papel protagonista,
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cunha participación activa, e tendo en conta as ideas previas. Deste xeito seremos quen de favorecer unha aprendizaxe funcional e axudaremos a conectar os
novos coñecementos aos que accede a rapazada cos que xa ten.
O profesorado debe explicar o funcionamento da clase, cal é o método de
avaliación e detectar as ideas previas para poder coñecer as diferentes necesidades educativas.
Para lograr unha participación activa e a motivación de todo o alumnado
cómpre reparar en diferentes parámetros.

Espazos diferentes
Empregaremos a aula abalar, ou aula TIC (cando non haxa a primeira,
para a proxección de recitais ou documentais sobre o escritor), a biblioteca e
tamén lugares reais polos que camiñou o escritor.

Agrupamento do alumnado
Conxugaremos o traballo individual (lectura dos poemas) co traballo en
pequenos grupos (busca de información, participación en xogos) e o traballo en
grande grupo, cos compañeiros e compañeiras da clase.

Materiais didácticos
Procuraremos que os materiais sexan variados, flexibles e motivadores,
para desenvolver esta unidade botaremos man dos poemarios de Lois Pereiro,
ensaios ou artigos de prensa de análise da obra, de dicionarios, ordenadores,
pizarras dixitais, móbiles, cámaras de fotos ou vídeo, murais e xogos, entre outros.

Actividades variadas
Propoñeremos actividades motivadoras (escoita de poemas musicados),
actividades de desenvolvemento e investigación (análise da vida, obra e percorrido literario do escritor.), actividades de cooperación e competición (facemos Vídeo-poemas ou debuxos, cómic dos poemas de Lois), actividades de
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consolidación (xogamos xuntos cos poemas de Lois), actividades de reforzo,
ampliación e avaliación.
Tendo en conta os distintos ritmos de aprendizaxe, deseñamos este amplo abano de actividades. Tivemos sempre presente o emprego de materiais
lúdicos e das TIC buscando que incidisen na potenciación do uso oral e escrito
da nosa lingua. Parécenos conveniente ofrecerlle ao alumnado espazos reais
en que eles están instalados para que vinculen o uso da lingua cunha actividade
cotiá, xa que este sector da poboación é o máis desgaleguizado.
Pensando nunha aprendizaxe global non podemos esquecer os temas
transversais. Os poemarios de Lois e a súa traxectoria vital permítennos falar
da vulnerabilidade das persoas ante os axentes tóxicos dos alimentos ou as enfermidades coma a sida e consumo de drogas.

Actividades
Ola raparigos e raparigas!!
Chámome Luís Ángel Sánchez Pereiro, pero podedes chamarme Lois!!
Nacín na vila lucense de Monforte de Lemos o 16 de
febreiro de 1958.
Os meus pais chámanse Manuel e Inés. Así tamén
se chaman o meu irmán maior e a miña irmá pequena.
O verán era a época que máis me gustaba porque ía para a casa dos meus
avós, no Incio.
Xa cando fun mozo, en 1975, marchei estudar a Madrid, pero volvín pronto a
traballar na cristalería de meu pai en Monforte.
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Dous anos despois volvín a Madrid para estudar idiomas (inglés, francés e
alemán). Tamén creamos a revista LOIA (en 1977), na que participaron Manuel
Rivas, Antón Patiño, Menchu Lamas e o meu irmán Xosé Manuel.
A felicidade destes anos acabouse en 1981 ao consumir aceite de Colza, un
produto tóxico que acabou coa vida de moita xente.
Eu aínda tirei uns aniños e marchei para Coruña vivir coa miña irmá pequena,
Inés. Aquí traballei na TVG e no mundo da dobraxe.
Nesta época de enfermidade, colaborei con revistas como La Naval, Luzes
de Galiza ou nos colectivo de poesía De amor e desamor. O asociación cultural
O Facho concedeume un premio de literatura. E publicáronse os meus poemarios: Poemas 1981/1991 (no ano 1992) e Poesía última de amor e enfermidade (en 1995).
Durante todos estes anos en que sabía que a vida ía fuxindo dediqueime a
vivir, amar aos que tiña preto e viaxar. O tren levoume a un percorrido polas cidades nas que había un referente para min: os países celtas, a Bretaña, Nantes,
París, Lisboa ou Amsterdam.
Xa non houbo tempo para máis nada, o deterioro físico que estaba sufrindo
polo consumo do aceite de colza viuse agravado pola enfermidade da SIDA (en
1994). E no ano 1996 morrín no Hospital Universitario da Coruña.
O meu enterro foi en Santa Cristina do Incio e a música que puideron escoitar
os que asistiron foi a marcha do Antigo Reino de Galiza.

1.

Identifica ao escritor entre estas fotos. Sinala cunha cruz.
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2.

Busca no texto do inicio o dato da vida de Lois Pereiro que se corresponde
con cada ano que aparece nesta pequena vía de tren.

3.

Imaxina que Lois sobe ao tren da súa vida. Marca as cidades nas que fixo
unha parada.

4.

En cal destes lugares naceu o escritor?

5.

Visita a oficina de turismo e coa axuda do técnico marca nun mapa da vila
os lugares que son de interese para os que visiten a vila. Ti que lles
recomendarías ver?
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6.

Rodea o intruso! Cal destas obras non escribiu Lois Pereiro?

7.

Palabras Cruzadas. Le as definicións e busca as metades que se
corresponden para crear a palabra que andas buscando.
a) Que carreira universitaria inicia Lois Pereiro en Madrid en 1975?
b) Onde traballa Lois con seu pai ao volver a Monforte?
c) Este idioma estudouno na Escola Oficial de Idiomas de Madrid.
d) Que membro da súa familia o acompaña na creación de Loia?
e) Cal é a primeira palabra do título da súa novela incompleta?
f)

Que era a COLZA?
SOCIO

MÁN

ACEI

LERÍA

ALE

FRAGOS

IR

TE

CRISTA

LOXÍA

NÁU
8.

MÁN

Busca entre os seguintes nomes as revistas nas que escribiu Lois Pereiro.
LOIA

LUZES DE
GALIZA

LA NAVAL

SERMOS GALIZA

S.O.S.
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9.

Verdadeiro ou Falso. Le os seguintes enunciados e dá unha resposta
razoada.
zz O medio de transporte preferido de Lois é o coche.
zz A súa irmá pequena chámase Inés.
zz Os veráns pasounos na casa dos seus avós do Incio.
zz O pai de Lois era carpinteiro e a nai mestra.
zz Lois tiña un cariño especial polos países celtas.
zz Viaxou a Lisboa co grupo de música do seu irmán Xosé Manuel.
zz Piedade Cabo foi a muller que máis odiou na súa vida.
zz Nunha ocasión Lois viaxa en avión e vai con súa nai e irmá a París.
zz No 1994 diagnosticáronlle cancro e morrerá desta enfermidade.
zz Na cidade da Coruña vive con súa irmá Inés.
zz Lois non só escribe senón que tamén traballa na TV facendo dobraxes.
zz Con 17 anos, cando marchou estudar a Madrid, é o ano no que morre
Franco.

10. Le o poema de Lois con axuda do docente. Nel o autor está valorando cal é
o seu lugar no mundo.

11. Le o poema de Lois. Nel o autor fala da agresión que supoñen os cables de
alta tensión para a nosa paisaxe e identifícaos cos trazos dun lenzo
vangardista.
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12. Le o poema que Lois escribiu como epitafio para a súa tumba.

Podes escoitar unha versión do poema no blog Son de Poetas: http://sondepoetas.
blogspot.com.es/2011/04/poderiano-escoller-como-epitafio-lois.html
13. Ordena os versos deste poema para que teñan sentido a ver se es quen de
deixalo coma o escribiu Lois.
NADA

NADA

NADA

e Nada

as mans xeadas

un perfumo mortal

da peor imaxe

e outra vez nada.

adivíñase na súa pel

Cun saúdo

as mans xeadas

ó seu cadáver

á terra

déronlle terra estraña

o alento envolto en seda
dunha amante

en plena posesión do
seu futuro

á frol maldita

14. Le o seguinte poema e escribe un relato curto a partir del.
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15. Xogos.
Podes crear barallas de cartas para colocar boca abaixo e facer parellas para
que o alumnado recorde: as obras do escritor, os escritores da revista Loia,
os do colectivo de poesía Amor e Desamor e tamén para que recorde as
cidades que visitou o escritor.

Avaliación
Este instrumento permitiranos saber se a actividade é adecuada ao grupo
de alumnos e alumnas.
Para iso empregaremos cadros de observación directa nos que iremos
recollendo información que nos permita comprobar a adecuación das tarefas
propostas e se o alumno/a descubriu, coñeceu e comprendeu dende o seu entorno físico máis inmediato.
moito
Amosar interese polas actividades
Participar nas tarefas propostas
Aprender e gozar coa literatura
Coñecer as revistas nas que participa Lois
Coñecer as zonas máis importantes
da vila de Monforte
Identificar unha caricatura ou foto de Lois Pereiro
Coñecer os feitos importantes que
marcan a vida de Lois
Ordenar os datos biográficos cronolóxicamente.
Recoñecer as cidades do escritor
Identificar as obras de Lois
Interpretar con axuda do docente
algún poema de Lois
Escribir de forma ordenada un poema con sentido.
Escribir un texto en prosa a partir dun poema de Lois
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pouco

nada
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UD Secundaria Obrigatoria
Destinatarios
Esta UD vai dirixida a alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria do
concello de Monforte de Lemos.

Obxectivos
zz Coñecer o escritor e a súa vida.
zz Analizar a influencia da súa situación vital nas composicións poéticas.
zz Interpretar a obra de Lois Pereiro.
zz Sensibilizarse coa exposición aos aditivos que agochan os alimentos.
zz Gozar coa lectura e interpretación da obra do escritor.

Contidos
zz A vida de Lois Pereiro.
zz A obra de Lois Pereiro.
zz As enfermidades de Lois Pereiro.
zz A intoxicación alimenticia.
zz A interpretación dos textos poético.
zz Monforte de Lemos.

Metodoloxía
Partimos do principio teórico de que os procesos de ensinanza-aprendizaxe son abertos, globais, flexibles e participativos. Será imprescindible darlle
o seu lugar ao diálogo para que se produza unha retroalimentación entre profesorado e alumnado; precisamente, os segundos terán un papel protagonista,
cunha participación activa, e tendo en conta as ideas previas. Deste xeito sere63
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mos quen de favorecer unha aprendizaxe funcional e axudaremos a conectar os
novos coñecementos aos que accede a rapazada cos que xa ten.
O profesorado debe explicar o funcionamento da clase, cal é o método de
avaliación e detectar as ideas previas para poder coñecer as diferentes necesidades educativas.
Para lograr unha participación activa e a motivación de todo o alumnado
cómpre reparar en diferentes parámetros.

Espazos diferentes
Empregaremos a aula abalar, ou aula TIC (cando non haxa a primeira,
para a proxección de recitais ou documentais sobre o escritor), a biblioteca e
tamén lugares reais polos que camiñou o escritor.

Agrupamento do alumnado
Conxugaremos o traballo individual (lectura dos poemas) co traballo en
pequenos grupos (busca de información, participación en xogos) e o traballo en
grande grupo, cos compañeiros e compañeiras da clase.

Materiais didácticos
Procuraremos que os materiais sexan variados, flexibles e motivadores,
para desenvolver esta unidade botaremos man dos poemarios de Lois Pereiro,
ensaios ou artigos de prensa de análise da obra, de dicionarios, ordenadores,
pizarras dixitais, móbiles, cámaras de fotos ou vídeo, murais e xogos, entre outros.

Actividades variadas
Propoñeremos actividades motivadoras (escoita de poemas musicados),
actividades de desenvolvemento e investigación (análise da vida, obra e percorrido literario do escritor.), actividades de cooperación e competición (facemos Vídeo-poemas ou debuxos, cómic dos poemas de Lois), actividades de
consolidación (xogamos xuntos cos poemas de Lois), actividades de reforzo,
ampliación e avaliación.
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Tendo en conta os distintos ritmos de aprendizaxe, deseñamos este amplo abano de actividades. Tivemos sempre presente o emprego de materiais
lúdicos e das TIC buscando que incidisen na potenciación do uso oral e escrito
da nosa lingua. Parécenos conveniente ofrecerlle ao alumnado espazos reais
en que eles están instalados para que vinculen o uso da lingua cunha actividade
cotiá, xa que este sector da poboación é o máis desgaleguizado.
Pensando nunha aprendizaxe global non podemos esquecer os temas
transversais. Os poemarios de Lois e a súa traxectoria vital permítennos falar
da vulnerabilidade das persoas ante os axentes tóxicos dos alimentos ou as enfermidades coma a sida e consumo de drogas.

ACTIVIDADES
1.

Busca a Lois Pereiro entre as imaxes seguintes.
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2.

Despois de ler a biografía de Lois Pereiro,
relaciona cada palabra da nube co ano
adecuado da táboa.
1958 1975 1977 1981 1982 1983 1988
1988 1992 1994 1995 1996 2011 2012

3.

Unha das paixóns de Lois foi coller o tren,
unha boa compañía e perseguir os soños.
Xa fora ir a Bruxelas ao museo de Tintín ou
a Lisboa para poder coñecer a José Afonso.
Localiza no mapa
os lugares que o
escritor visita e
relaciona co ano
en que foi a cada
un deses lugares
e xente coa que viaxou. Axúdate dos datos
biográficos da obra de Marcos Calveiro.
1975/6

1978

1979

1980

1983

1984

1986

1987

1990

1992

Londres

Madrid

Santander

Andalucía

Bruxelas

Lisboa

Amsterdam

Bretaña

Berlín

Francia

Suíza

Normandía

Austria

París

Países celtas

IRMÁN
MANUEL

IRMÁ
INÉS

PIEDADE
CABO

FERNANDO
SACO

NAI
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4.

Resolve a seguinte sopa de letras.
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5.

Nomes cruzados. Manuel Rivas, nun artigo do País cita os fíos que guían
a trama da escrita de Lois Pereiro. Relaciona os nomes de cada persoeiro
cos seus apelidos.

		
		
		
		
		
		
		
		
		

1- Rosalía
2- Thomas
3- Peter
4- Lou
5- Van
6- James
7- Charles
8- Xulio
9- Franz

A- Bernhar
B- Reed
C- Baudelayre
D- De Castro
E- Verne
F- Morrison
G- Handke
H- Kafka
I- Joyce

6.

Resolve a seguinte sopa de letras na que atoparás as persoas coas que
Lois Pereiro colabora na antoloxía Amor e desamor.

7.

Os países celtas foron un dos destinos principais do escritor e fonte de
inspiración, igual que o fora para o noso poeta do Rexurdimento, Eduardo
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Pondal. Escribe o nome dos pobos que xunguiu a cultura atlántica no mapa
que tes a continuación.

8.

Cal é o nome da vila na que nace Lois Pereiro?

9.

Sabes cal é a orixe dese topónimo? Neste nome de lugar poderás comprobar
como se superpoñen os estratos lingüísticos. Enche os datos do seguinte cadro.
Primeiro nome:

Segundo nome:

Lingua de orixe:

Lingua de orixe:

Étimo*:

Étimo*:

Significado:

Significado:

*Étimo: Palabra que se considera a orixe doutra.(RAG)
10. Polo nome deste lugar, que se pensa que puido ser antigamente o val no
que está esta vila?
a. Unha chaira.
b. Unha lagoa.
c. Unha fonte de auga quente, coma as Burgas.
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11. Por que a arxila do subsolo desta vila é de cor vermella?
a. Polo ouro que se agocha nas minas.
b. Polas cantidades de fósforo e magnesio.
c. Pola presenza do ferro das augas.
12. Localiza no mapa a vila natal de Lois Pereiro e investiga cales son as
localidades coas que limita. Podes axudarte dun Google Map que logo
poderás imprimir.
13. Como se chama a comarca á que pertence esta vila?
a. Terra de Melide.
b. Terra de Caldelas.
c. Terra de Lemos.
14. Cales son os concellos que forman parte desa comarca? Bota un ollo as
zonas escuras do mapa.

15. Escribe agora os nomes dos concellos da comarca debaixo de cadanseu
escudo.
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16. Nas imaxes dos escudos atoparás o cultivo que move a vida da Ribeira
Sacra, un dos espazos máxicos da comarca e de Galicia. Cal é ese cultivo?
17. Cal dos ríos que se citan non atravesan esta comarca.
a.
b.
c.
d.

O Miño
O Sil
O Arnoia
O Cabe

18. Cal das seguintes serras pon
límite á comarca?
a.
b.
c.
d.

A serra de Montemaior
A serra do Xurés
A serra do Caurel
A serra do Xistral

19. Cantos habitantes cres que ten a capital da comarca segundo os datos do
IGE do 2014?
a.
b.
c.
d.

20.000
19.201
18.902
19.500
20. Un dos ríos da comarca nace no
concello do Incio, lugar no cal soterran
a Lois Pereiro. Cal?
a.
b.
c.
d.

O Miño
O Sil
O Arnoia
O Cabe

21. O Incio pertence á mesma comarca que o lugar no
que naceu?
a.
b.
c.
d.

Si, á comarca de Castro Caldelas
Non, á comarca de Sarria
Si, á comarca de Terra de Lemos
Non, á comarca de Quiroga
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22. Que igrexa románica podes visitar se vas ao Incio?
a.
b.
c.
d.

San Pedro Fiz do Hospital
San Salvador de Asma
San Paio de Diomondi
Santo Estevo de Atán

23. Como se chama o encoro do Incio?
a.
b.
c.
d.

Encoro de Corcoesto
Encoro do Carboeiro
Encoro de Vilasouto
Encoro de Velle

24. Cal dos seguintes monumentos ou espazos do Incio foi declarado
“Ben de Interese Cultural”?
a.
b.
c.
d.

Monte das Pías
Petroglifos
Necrópole de Santa Mariña
A Cruz do Incio

25. A que monumento da vila natal de Lois lle chaman “O Escorial Galego”?
De que estilo e época é?
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26. Localiza nun rueiro da vila este e outros lugares de interese para os
visitantes (monumentos e museos).

29. Le o seguinte poema e responde.
Curiosidade
Saber que está un á morte
e o corpo é unha paisaxe de batalla:
unha carnicería no cerebro.
¿Permitirías ti, amor deserto,
que nesta febre penitente abrise
a derradeira porta e a pechase
detrás miña, sonámbulo e impasible,
ou porías o pé
entre ela e o destino?
1. Resume coas túas palabras o que di o poema.
2. A quen se dirixe o “eu lírico”?
3. Como se sente o poeta? Que palabras che permiten dicir iso?
4. Por que se titula “Curiosidade”?
5. Que cres que significa a imaxe “o corpo é unha paisaxe de batalla”?

30. Le o seguinte poema publicado en Loia núm. 3
Cobalto e o profesor Tornasol
Rosa Pálida
será a nova amante
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se chega o outono e me colle débil
Tornasol inventa a bomba sen causa
e os da gabardina que disparan
catro evocaciós da lúa.
1. Quen é o profesor Tornasol?
2. Quen é a Rosa pálida?
3. De onde saen estes personaxes?
4. Quen é o seu creador?
5. Investiga un pouco. Que escritores e obras
de banda deseñada coñeces en galego?
6. Debuxa un cómic no que resumas a vida de Lois Pereiro.

31. Le o acróstico de Lois Pereiro.
Acróstico
Somentes
intentaba conseguir
deixar na terra
algo de min que me sobrevivise
sabendo que debería ter sabido
impedirme a min mesmo
descubrir que só fun un interludio
atroz entre dous muros de silencio
só puiden evitar vivindo á sombra
inocularlle para sempre a quen amaba
doses letais do amor que envelenaba a súa alma cunha dor eterna
sustituíndo o desexo polo exilio
iniciei a viaxe sen retorno
deixándome levar sen resistencia
ó fondo dunha interna
aniquilación chea de nostalxia.
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1. Que é un acróstico?
2. Escribe ti un acróstico coa palabra “vida”.
3. Cal é a enfermidade da que fala neste acróstico Lois Pereiro?
4. INVESTIGA:
a. Que é esta enfermidade?
b. Cal é a súa incidencia na actualidade?
c. Cales son as causas polas que se propaga esta enfermidade?
d. Cales son os métodos de prevención?
5. Que outra enfermidade tiña Lois?
6. Que foi o que a produciu? Cando e onde ocorreu?
7. Consulta na rede e di que aditivos malos se agochan nos alimentos
que tomamos cada día?
8. Para que se usan?
9. Consulta a listaxe dos 10 aditivos químicos máis nocivos para a saúde.
10. Procura o envoltorio de cinco alimentos que consumas e anota
a súa composición. Que aditivos químicos atopas entre os
ingredientes? Son bos ou están na listaxe dos prexudiciais?

32. Le o poema de “Mala Sorte” do poemario Poesía última de amor e
enfermidade e responde.
Mala sorte
E por primeira vez desde que souben
que aínda respiraba e seguía vivo
sei o que é sentir medo a non estalo
Interrompido na mellor escena
cando estaba soñando un soño dérmico
de paixón e beleza
cunha serea distancia literaria e sabia
Só ela podía ser tan inoportuna
groseira inculta e pouco delicada
chamándome despois de ter sobrevivido
á confortable atracción do fracaso
e saber dunha vez o que era a vida
amar e ser amado.
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1. Que recurso/s estilístico emprega o autor neste poema?
2. Que nos quere dicir realmente cando fala de “ELA”?
3. A que ten medo o autor?

33. Versos tolos. Parece que as palabras subiron no tren de Lois e se deixaron
levar pola súa loucura e se perderon na viaxe. Podes ordenalas para
reconstruír dous dos poemas de Poemas 1981-1991?
Despois
Todo pechado
Agora a penitencia
frío en conserva
os arrepíos.
dorme e falsifica:
ou febre delongada.
Éter
a cornixa xeada
co enorme mar de plumas
que todo amor é inútil
A lus caíu da fiestra
mentres pinga
da alborada
do teu odio
para anunciar
con ritmo salvaxe
34. Un país irmán. Le o poema de Edinburgh Edinburgh e responde.
Edinburgh Edinburgh
O tren fura paisaxes coma un piollo
nos cabelos escuros
de Escocia escurecida
mentres veñen as mans
do abrente alleo
abrindo as portas daquel día de setembro
cruzando o Mar do Norte cara ás illas
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chegando a un Edinburgh en sombra estraña
baixándome do tren coa mente aberta
Onde se deita a noite en Edinburgh?
á esquerda do castelo de carbón diamante
cun sol negro?...

1. Onde queda Edinburgh?
2. Que dúas linguas se falan?
3. Cal é a situación da que ten menos falantes? Parécese á situación
da lingua galega? Explica.
4. Que parecidos atopará Lois ao baixar do tren entre esta cidade e o
seu Monforte?
5. Por que compara o tren cun piollo?
6. Cal é a cor que destaca da cidade á que chega? Por que?
7. En que época do ano viaxa?
8. Con quen fai esa viaxe?
9. Que lle preocupa ao poeta?
10. Que illas rodea o Mar do Norte?
11. Debuxa ou describe o que cres que ve Lois Pereiro ao poñer pé
nesta nova cidade?

35. O centón é unha composición literaria feita con sentenzas de autores
diferentes. Crea ti un centón combinando versos de calquera dos poemas
de Lois Pereiro para construír o teu poema.
36. Escoita o poema de Poesía última, “Declaración” (http://gl.wikipedia.org/
wiki/Lois_Pereiro). Logo enche os ocos coas palabra que faltan.
Explica cal é o sentimento do poeta? Que sente cara a morte? Que é para
el a vida?
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Declaración
Amarte, ________, amarte case sempre,
inda que sexas ________ e leves entremedias
_________ e odio intermitentemente.
Es ti a que sempre educas e ____________
a doenza_________ dos que non se resignan
a ignorar como es en realidade:
somentes un ______________
cómodo e aldraxante cara a _______________,
un tránsito inútil e innecesario.
Pero a ignorancia salva os que non queren
____________ a perderte tan axiña
a cambio de renunciar a ______________.
E aqueles dentes que perdín
precisaríaos agora para __________
as conviccións nas que me reafirmo.
___________ e ___________ se é posible,
ou lobo estepario no desterro,
completarei o círculo _______________
coas balas do _____________.
37. Le o poema “Fillos” e logo responde eles?
Fillos
A estrutura clásica
de multitude de donas prisioneiras e
os seus experimentos de opresión
poñéndonos o pé da dinamita
que saiban que a morte dos fillos
non importa.
1. Como describe o autor os fillos?
2. Por que cres que os presenta así?
3. Cal é a posición da muller que se denuncia?
4. Cres que mudou a estrutura das familias e o papel da muller no
século XXI?
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5. Como cres que te ven a ti teus pais?
6. Como os ves ti a eles?
7. Para ti que significa a familia?

38. Escoita dende o minuto 10 a Conferencia de Lino Braxe sobre Lois Pereiro
e logo responde. (http://loispereiro.blogaliza.org/2011/07/14/conferenciade-lino-braxe-sobre-lois-no-ateneo-de-santiago-ii/)
1. Lino Braxe foi ________ de Lois Pereiro.
a. coñecido
b. amigo
c. profesor
2. Lino Braxe considera que Lois é unha persoa ________ dende o
primeiro momento.
a. triste
b. astuta
c. especial
3. Lino braxe coñece a Lois no __________ da Coruña.
a. Cines dos Cantóns
b. Teatro Rosalía de Castro
c. Teatro Colón
4. O día que se coñecen Lois e Lino celebran __________.
a. Festa da Primavera
b. Festas Minervais
c. Día das Letras Galegas
5. Por que a xente quedaba escoitando a Lois?
a. Pola súa voz pequena
b. Porque o vían moi delgado
c. Porque tiña voz forte
6. Lino destaca que nos poemas de Lois hai un imperio de _______.
a. dor
b. amor
c. xenreira
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7. A súa poesía caracterízase tamén segundo Lino por ser un
cúmulo de ________.
a. humor
b. traxedia
c. emocións
8. Cal destes escritores non cita Lino como fonte de inspiración do
noso escritor?
a. Homero
b. Dante
c. Rosalía
39. Escoita a entrevista de Ana Romaní a Lois Pereiro que vén na súa
Fotobiografía sonora. (Arquivo sonoro do programa Diario Cultural da
Radio Galega. 5/01/1996). Agora responde as cuestións ou completa os
ocos coa información que escoites no audio.
1. Poesía última de amor e enfermidade 1992-1995 é o único
poemario en galego de Lois Pereiro. Xustifica.
a. Verdadeiro
b. Falso
2. Os poemas de Lois inauguran a colección Di-versos de poesía
da editorial…
a. Ouvirmos
b. Rinoceronte
c. Positivas
3. A obra Poemas 1981-1991 revela un poeta cunha voz__________.
a. intensa
b. distinta
c. peculiar
4. A obra Poesía última amosa un poeta__________.
a. independente
b. dependente da morte
c. derrotado
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5. Ao lector, a obra de Poesía última, esíxelle ______.
a. indiferencia
b. complicidade
c. emoción
6. Do poemario de Poesía última, podemos dicir que está encarnado
no sangue? Xustifica
a. Verdadeiro
b. Falso
7. Cal é a diferenza entre Poemas 1981-1991 e Poemario último,
en palabras de Lois?
a. O primeiro xira en torno a temática da felicidade en
Madrid.
b. O primeiro está en castelán e o segundo en galego.
c. O segundo recolle vivencias dos últimos anos de vida.
8. Relaciona cada unha da partes de Poesía última co tipo de
poemas que nela podemos atopar.
a. Primeira parte 1) Amor
b. Segunda parte 2) Sortilexo da morte
c. Terceira parte 3) Fuxida da morte
9. Completa. Ana Romaní di que Poesía última é un camiño de
__________ dende o ______________ cara a vida.
10. Lois di que escribiu moi influenciado por ____________, polos
simbolistas __________ e toda esa xente.
11. A poesía de Lois é diferente porque estaba farto de ler o mesmo
tipo de poemas en galego.
a. Verdadeiro
b. Falso
12. Lois di que a creación poética serve dalgún xeito para _________
da _________.
13. Cal é a función das citas de autores da literatura universal que
recolle no poemario Poesía última?
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a. Reforzar a estrutura do poema.
b. É máis doado de entendelos para o autor.
c. É unha homenaxe aos autores que o inspiran.
14. Que medida de versos é a máis usada nas composicións de
Poesía última?
a. Hendecasílabos
b. Alexandrinos
c. Octosílabos
15. Lois escolle un tipo de verso quizais clásico, como el di, porque
é axeitado para ___________.
a. Transmitir os seus sentimentos.
b. A narración.
c. A denuncia.
16. As composición da obra Poemas son unha recompilación dos
poemas escritos durante os 10 anos anteriores á súa publicación.
a. Verdadeiro
b. Falso
17. As composicións de Poesía última foron escritas dun tirón en tan
só tres meses.
a. Verdadeiro
b. Falso
18. Cal é a palabra que Lois escolle para definir a poesía galega que
se facía na súa época?
a. Cerimonial
b. Profesional
c. Profesoral
19. Lois Non ve como negativo este tipo de poesía. El entende que
debeu ser unha forma de poder escribir de forma continuada en
lingua galega, unha maneira de normalizar.
a. Verdadeiro
b. Falso
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20. Que é máis importante para Lois pereiro nun escritor galego?
a. A escolla da lingua galega.
b. A escolla do xénero literario.

XOGOS
A. PRIMEIRO XOGO
Relevos poéticos
TIPO DE XOGO Cooperación-oposición. Traballo da motricidade, memoria.
DESTINATARIOS Alumnado de 1o ESO
NÚM. PARTICIPANTES: 60
DURACIÓN 30 min.
ESPAZO: Amplo – pistas deportivas ou pavillón
MATERIAIS: Taboleiro de poemas, caixas cartón, fichas cos poemas fragmentados, cordóns, panos.

Desenvolvemento e regras
1. Formar 6 grupos de 10 persoas e nomear un capitán ou unha capitá. Tamén
se lle asigna a cada equipo unha cor (a das etiquetas do seu poema).
2. Colocar tres grupos na liña de saída: tres a cada lado do panel onde figuren os poemas. Deben colocarse en ringleira, un detrás do outro.
3. O xogo comeza cando o sinala o organizador. De un en un irán facendo
carreiras de relevos** ata a liña na que se atopen as caixas cos versos do
seu poema, deben coller unha ficha só en cada quenda e traela de volta
para entregar ao capitán/á do seu grupo. Así sucesivamente ata que fagan
un total de 12 relevos.
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4. O/a capitán capitá irá ordenando os versos que traen os demais membros
do seu grupo e só cando teñan clara a orde poderán pegala no panel e reconstruír o poema que logo recitarán.
5. Gaña o equipo que antes consiga ordenar correctamente os versos de
Lois Pereiro.

Observacións
zz Debemos explicar as regras do xogo anteriormente na clase porque no
exterior e con tanto neno non se escoita ben. Ou cada grupo terá un titor
que lle aclara as regras ao comezo do xogo.
zz O organizador pode darlle a cada equipo un cadro onde aparezan as instrucións nas que figuren as indicacións para facer cada relevo.

**Relevos
1º relevo: correndo cara atrás
2º relevo: correndo á pata coxa
3º relevo: a catro patas
4º relevo: correndo normal
5º relevo: coma un cangrexo
6º relevo: dando botes cos pes xuntos
7º relevo: na cadeira da raíña
8º relevo: na carreta
9º relevo: siamesas pegadas polas costas
10º relevo: coma un verme
11º relevo: cos ollos cegos
12º relevo: correndo normal
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B. SEGUNDO XOGO
Pescando no río Cabe
TIPO DE XOGO Cooperación-oposición. Traballo da motricidade, memoria, confianza nun mesmo e nos demais.
DESTINATARIOS: Alumnado de 2º ESO
NÚM. PARTICIPANTES: 40
DURACIÓN: 45 min.
ESPAZO: Amplo – pistas deportivas ou pavillón
MATERIAIS: Poemas, globos de auga e panos para tapar os ollos.

Desenvolvemento e regras
1. Formar 4 grupos de 10 persoas e nomear un capitán ou unha capitá.
Tamén se lle asigna a cada equipo unha cor (a dos globos que debe
pescar).
2. Colocar a cada grupo no vértice dun cadrado imaxinario que farán os participantes ao redor dos globos que estarán espallados no centro da pista.
3. O xogo comeza cando indica o organizador. Un rapaz/a do grupo será
o pescador e debe guiar con indicacións precisas a outro, que cos ollos
tapados, será a cana que pesque o globo que levará de volta ao grupo.
Esta operación repetirase tantas veces como faga falta, rotando por todos
os membros do grupo e intercambiando os papeis.
4. Deben estoupar os globos cando xa teñan todos os da súa cor no grupo
e conseguir 10 fragmentos dun dos poemas de Lois. Intentarán recompoñelo e se hai algunha dificultade poden volver ao río pescar algún globo
de cor branca, que son comodíns de axuda (poderán preguntar ao organizador que lles diga o primeiro verso, por ex.) Poden coller un máximo de
dúas por grupo.
5. Gaña o equipo que antes consiga ordenar correctamente os fragmentos
do poema e recitalo.
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Observacións
zz Non poden tocar os globos vermellos porque senón teñen que volver sen
pesca ao grupo e saír un novo pescador e unha nova cana.
zz É recomendable un organizador en cada grupo para corrixir e outro no
medio da pista para mirar que non fagan trampas ao coller os globos.

C. TERCEIRO XOGO
Fuga de palabras
TIPO DE XOGO: Cooperación-oposición. Traballo da motricidade, memoria.
DESTINATARIOS: Alumnado de 1º ESO e 2º ESO
NÚM. PARTICIPANTES: 40
DURACIÓN 30 min.
ESPAZO: Amplo – pistas deportivas ou pavillón.
MATERIAIS: Taboleiro de poemas, caixas cartón, fichas cos poemas fragmentados, cordóns, panos.

Desenvolvemento e regras
1. Formar 2 equipos cos participantes. Nomear un capitán / capitá.
2. Colocaranse cada un ao lado do panel co poema que lle toque reconstruír,
en parellas, atados pola cintura, e formando unha ringleira.
3. O xogo comeza cando o sinala o organizador. Sae a primeira parella ata
o outro extremo da pista onde figura un organizador con preguntas sobre
Lois Pereiro e unha caixa coas fichas que conteñen as palabras fuxitivas.
Deben responder a unha desas preguntas correctamente para conseguir
a ficha que levarán de volta para entregar ao capitán/á do seu grupo. Así
sucesivamente ata que fagan un total de 12 relevos. Ou os necesarios,
posto que se non adiviñan a pregunta deben volver ao grupo sen ficha
para que saia outra parella.
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4. O/a capitán/capitá irá colocando as palabras no oco axeitado consultando
antes cos demais membros do seu grupo.
5. Gaña o equipo que antes consiga encher todos os ocos correctamente e
recitar o poema de Lois Pereiro.

Observacións
zz Debemos explicar as regras do xogo anteriormente na clase porque no
exterior e con tanto neno non se escoita ben. Ou cada grupo terá un titor
que lle aclara as regras ao comezo do xogo.
zz O organizador debe deixar claro que só o capitán ou capitá pode colocar
as palabras no taboleiro.

AVALIACIÓN
A avaliación debe ser un proceso aberto e flexible que permita obter información detallada en calquera momento do proceso educativo sobre o grao de
desenvolvemento dos coñecementos adquiridos polo alumnado e a eficacia ou
non das actividades e metodoloxía empregadas.
Só deste xeito podemos garantir que todo o alumnado acada os obxectivos mínimos.
Para iso é preciso seguir uns criterios de avaliación, que detallamos
deseguido:
zz Ler con claridade, fluidez e entoando para captar a atención do auditorio.
zz Comprender o que se le, ser quen de sintetizar o contido e sinalar cal é o
tema principal e cales os secundarios e xustificadamente.
zz Analizar e traballar os distintos elementos da poesía.
zz Interpretar con acerto as influencias dos autores aos que admira o escritor.
zz Amosar un uso responsable das TIC como ferramenta de intercambio de
coñecementos, fonte de información e espazo de promoción da lingua e
da cultura propias de Galicia.
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zz Respectar as distintas opinións e o traballos dos diferentes membros do
grupo.
zz Buscar información na rede seguindo as directrices dadas, con rapidez e
precisión.
zz Usar a lingua galega con corrección tanto no ámbito oral como no escrito;
nos usos individuais e en grupo, tanto co profesorado, como con compañeiros/as e descoñecidos e dentro e fóra da aula.
zz Empregar un léxico galego cada vez máis amplo e rico.
zz Amosar gusto e respecto polas manifestacións culturais de calquera civilización e tempo.
zz Comprobar se o conxunto de actividades, materiais e liñas metodolóxicas
empregadas foron efectivas e adecuadas ao noso alumnado.
É importante facer unha avaliación inicial para detectar cales son os
gustos e hábitos dos nosos lectores, o grao de contacto do alumnado co xénero poético.
A avaliación formativa permitiranos comprobar se os avances que se
producen ao desenvolver as actividades se axustan aos trazos do alumnado ou
se hai que corrixir algunha das actividades propostas ou deseñar algunha nova.
Os datos obtidos neste proceso mediante a observación directa a través
das táboas; a realización do test (actividade 2), a corrección das producións propias, orais e escritas permitirannos realizar unha avaliación final* e comprobar
se se acadaron ou non os obxectivos propostos.
VV Esa avaliación final establecerase de acordo coas seguintes porcentaxes:
zz ORALIDADE: 30 % (táboas de avaliación da lectura e o uso oral da lingua)
zz COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN DA VIDA DO ESCRITOR: 30%
zz COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN DA POESÍA DO ESCRITOR: 30%
zz ACTITUDE POSITIVA E PARTICIPACIÓN: 10%
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TÁBOA DE SEGUIMENTO
moito
Amosa interese polas actividades.
Participa nas tarefas propostas.
Gozar coa lectura de poesía en galego.
Le con entoación adecuada as composicións poéticas.
Interpreta o tema e o contido dos
poemas escritos por Lois Pereiro.
Comprende mensaxes orais literarias ou
ensaísticas sobre a obra de Lois Pereiro.
Analiza as principais figuras
retóricas das composicións.
Localiza as principais cidades na vida do poeta.
Sitúa nun mapa de Europa as principais cidades
ás que viaxa levado polos seus ídolos.
Coñece o patrimonio do concello de
Monforte e a súa comarca.
Recoñece os poemarios máis importantes de Lois.
Indica cales son as revistas coas que colaborou Lois.
Sinala cal é o nome dos amigos do escritor en
Madrid e o nome da revista que os vincula.
Recoñece as distintas facetas de Lois Pereiro.
Aprecia a homenaxe ou pegada dos escritores
galegos e centroeuropeos nos seus poemas.
Emprega a lingua galega oral con corrección
e o seu discurso é coherente e fluído.
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Unidade Didáctica
de Bacharelato
Destinatarios
Esta UD vai dirixida a alumnado de Bacharelato do concello de Monforte
de Lemos.

Obxectivos
zz Coñecer o escritor e a súa vida.
zz Analizar a influencia da súa situación vital nas composicións poéticas.
zz Interpretar a obra de Lois Pereiro.
zz Identificar os trazos xerais dos artistas da quinta de Lois e da sociedade
na que lles toca vivir.
zz Sensibilizarse coa exposición aos produtos tóxicos que agochan os alimentos.
zz Gozar coa lectura e interpretación da obra do escritor.

Contidos
zz A vida de Lois Pereiro
zz A obra de Lois Pereiro
zz As enfermidades de Lois Pereiro
zz A intoxicación alimenticia
zz A interpretación dos textos poéticos
zz A literatura en Lingua Galega nos 80
zz Monforte de Lemos
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Metodoloxía
Partimos do principio teórico de que os procesos de ensinanza-aprendizaxe son abertos, globais, flexibles e participativos. Será imprescindible darlle
o seu lugar ao diálogo para que se produza unha retroalimentación entre profesorado e alumnado; precisamente, os segundos terán un papel protagonista,
cunha participación activa, e tendo en conta as ideas previas. Deste xeito seremos quen de favorecer unha aprendizaxe funcional e axudaremos a conectar os
novos coñecementos aos que accede a rapazada cos que xa ten.
O profesorado debe explicar o funcionamento da clase, cal é o método de
avaliación e detectar as ideas previas para poder coñecer as diferentes necesidades educativas.
Para lograr unha participación activa e a motivación de todo o alumnado
cómpre reparar en diferentes parámetros.

Espazos diferentes
Empregaremos a aula abalar, ou aula TIC (cando non haxa a primeira,
para a proxección de recitais ou documentais sobre o escritor), a biblioteca e
tamén lugares reais polos que camiñou o escritor.

Agrupamento do alumnado
Conxugaremos o traballo individual (lectura dos poemas) co traballo en
pequenos grupos (busca de información, participación en xogos) e o traballo en
grande grupo, cos compañeiros e compañeiras da clase.

Materiais didácticos
Procuraremos que os materiais sexan variados, flexibles e motivadores, para desenvolver esta unidade botaremos man dos poemarios de Lois
Pereiro, ensaios ou artigos de prensa de análise da obra, de dicionarios,
ordenadores, pizarras dixitais, móbiles, cámaras de fotos ou vídeo, murais e
xogos, entre outros.
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Actividades variadas
Propoñeremos actividades motivadoras (escoita de poemas musicados),
actividades de desenvolvemento e investigación (análise da vida, obra e percorrido literario do escritor.), actividades de cooperación e competición (facemos Vídeo-poemas ou debuxos, cómic dos poemas de Lois), actividades de
consolidación (xogamos xuntos cos poemas de Lois), actividades de reforzo,
ampliación e avaliación (BATALLAS LOIS).
Tendo en conta os distintos ritmos de aprendizaxe, deseñamos este amplo abano de actividades. Tivemos sempre presente o emprego de materiais
lúdicos e das TIC buscando que incidisen na potenciación do uso oral e escrito
da nosa lingua. Parécenos conveniente ofrecerlle ao alumnado espazos reais
en que eles están instalados para que vinculen o uso da lingua cunha actividade
cotiá, xa que este sector da poboación é o máis desgaleguizado.
Pensando nunha aprendizaxe global non podemos esquecer os temas
transversais. Os poemarios de Lois e a súa traxectoria vital permítennos falar
da vulnerabilidade das persoas ante os axentes tóxicos dos alimentos ou as enfermidades coma a sida e consumo de drogas.

ACTIVIDADES
1. Consulta a biografía de Lois Pereiro e elabora unha cronoloxía dos acontecementos máis importantes que marcaron a vida do escritor. Podes
axudarte da aplicación web DIPITY (http://www.dipity.com/), na que podes
combinar os textos con imaxes ou vídeos).
2. Unha das paixóns de Lois foi
coller o tren, unha boa compañía e perseguir os soños. Xa
fora ir a Bruxelas ao museo de
Tintín ou a Lisboa para poder
coñecer a José Afonso.
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Localiza no mapa os lugares que o escritor visita. Relaciona tamén o ano
en que foi a cada un deses lugares e a/as persoa/as coas que viaxou.
Axúdate dos datos biográficos da obra de Marcos Calveiro.

3. A súas viaxes moitas veces estaban motivadas polo desexo de entrar en
contacto cos artistas e as obras que foron as súas musas. Relaciona lugar
e personaxe. Axúdate dos datos biográficos da obra de Marcos Calveiro.
		

1. Granada

A. Dylan Thomas, Yeats, Joyce,

		

2. Nantes

B. José Afonso

		

3. Salzburgo

C. Franz Kafka

		

4. Lisboa

D. Washinton Irving

		

5. Países Celtas

E. Flaubert

		

6. Praga

F. Thomas Bernhard

		

7. Bretaña

G. Hergé

		

8. Bruxelas

H. Xulio Verne
94

#2015anoLoisPereiro

4.

Nomes cruzados. Manuel Rivas, nun artigo do País (1996), cita fíos que
guían a trama da escrita de Lois Pereiro. Relaciona os nomes de cada
persoeiro cos seus apelidos.

		
		
		
		
		
		
		
		
		

1. Rosalía
2. Thomas
3. Peter
4. Lou
5. Van
6. James
7. Charles
8. Xulio
9. Franz

A. Bernhar
B. Reed
C. Baudelaire
D. De Castro
E. Verne
F. Morrison
G. Handke
H. Kafka
I. Joyce

5.

Os países celtas foron un dos destinos principais
do escritor, igual que o fora para o noso poeta do
Rexurdimento, Eduardo Pondal. Escribe o nome
dos pobos que xunguiu a cultura atlántica no
mapa que tes a continuación.

6.

Cal é o nome da vila na que nace Lois Pereiro?

7.

Cal é a orixe do topónimo? Neste nome de lugar poderás comprobar como
se superpoñen os estratos lingüísticos. Enche os datos do seguinte cadro.
Primeiro nome:

Segundo nome:

Lingua de orixe:

Lingua de orixe:

Étimo*:

Étimo*:

Significado:

Significado:

*Étimo: Palabra que se considera a orixe doutra.(RAG)
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8.

Localiza nun rueiro da vila os lugares de interese para os visitantes
(monumentos e museos). Elabora unha guía turística para que a xente non
se perda e coñeza a vila con facilidade. Marca tamén a rúa na que se atopa
a vivenda do escritor.

9.

Cales dos monumentos que localizaches no mapa foron derruídos por unha
revolta contra os nobres nos anos 1467-1469?

10. Que nome reciben estas loitas que se estenderon por todo o territorio
Galego? Cal era a súa finalidade?
11. Lois Pereiro na entrevista con Manuel Rivas (Luzes de Galiza, núm. 28,
1997) confesa que o “Eu lírico” que aparece no poemario de Poesía
última vive “entre sombras e paixóns anovadas” e fica como “sonámbulo
indiferente entre a vida e a morte”, nunha “porta xiratoria entre a estancia
da supervivencia e o silencio eterno”.
Busca na súa obra exemplos de metáforas que expresen esta sensación na
que se atopa o poeta.
12. Lois Pereiro afirma nun artigo escrito para a revista La Naval, núm. 500
(1986):

“Estes novos poemas (...) foron extraídos das entrañas pola miña mente,
con máis ou menos esforzo pola necesidade de expresarme ou para
desactivar a posible nostalxia dunha morte anunciada.”
Busca no poemario Poesía última de amor e enfermidade tres poemas nos
que se exprese este sentimento.
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13. Le o poema “Remorso”. Busca outros autorretratos nos poemas da súa
obra completa. Cal é o trazo común?
Remorsos
A néboa de Monforte fumadora de opio
é a nai de siluetas furtivas
e saúdo ó perigo que brilla
na face escura dos teus soños
a verquer nas veas a bágoa fatal.
e triste non dorme no fondo dos ollos
medrando no reflexo eterno
dos corpos afogados profecías
cando baño a navalla destas artes
no sangue doutro drama que se acolle
no refuxio da túa arte máis lene
coma unha man esférica que acepta.
“Eu son un deus sensual”
e cando cae o sol
fustigo á beleza no mesmo cabalo.
14. O Creacionismo de Manuel Antonio déixase ver no complexo mundo de
imaxes que recrea Lois nos seus poemas. Isto ocorre no poema Remorsos
para destacar un dos trazos da paisaxe de Galiza, cal? Que outros trazos
de Galiza se deixan ver nos poemas de Lois Pereiro?
15. Le o poema de Lois e recorda.
Pregúntome cando
A forza é sempre a mesma en corpo alleo
e a doenza mortal a que preciso
para amarte de lonxe
mentres poida.
Xa non podo ver nada ao meu redor
que signifique máis que a miña sombra.
En soños defininme coma unha aparición
que se abre as veas en público
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sentindo diante miña
un firme e invisible
punto final
no aire.
a) Que autora da Literatura Galega emprega o símbolo da sombra?
b) Simbolizan o mesmo no poeta e na poetisa?
c) Cal é o tema desta composición?
d) Que significado ten a disposición dos versos?
e) Que interpretas na lectura do título?

16. En que poemas dos que liches de Lois Pereiro atopas a influencia do
Romanticismo? Procura composicións cun eu lírico que exalte o instinto
sentimental e o desexo de liberdade do individuo e das súas paixóns.
Tamén podes buscar composicións nas que se fale cun ton sarcástico da
morte ou da autodestrución.
17. O amor e o erotismo están presentes en moitos dos poemas de Lois Pereiro.
Cal é a musa ou muller máis importante na vida de Lois? Dirías que ese
amor simboliza a luz, a vida, fronte a escuridade e o silencio do “eu lírico”?
Compróbao no seguinte poema.
Explórote cos ollos
descúbrote por dentro
profanando o teu sangue que levo ó meu desexo
paséome por ti
examino os teus procesos
orgánicos
mátote e morro en ti
máis docemente
ou mellor
inocúlame ti a min
veleno dos teus dentes
mergúllate no meu sangue
inxéctate nas veas
que te observan
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e xa doente dóeme
a túa dor no teu desexo
berrando en cada óso
e a túa morte
mátame e resucítame
para ó final
morrerme
morre en min
sobrevive
letal amor
que nunca perde
o alento
coa súa sede de amor
e os seus cinco
sentidos.
18. Agora le o poema “Penetración prayer”, que se publicou en Amor e desamor
II, e sinala cal é o tema e intenta explicar o seu contido coas túas palabras.
19. “Catro teenagers punks / xaspeaban mil cores metalizadas / co meu ollo
animal cravado neles”. Investiga:
a) Que é o movemento “punk”?
b) Cando e onde aparece?
c) Cal é a súa estética e a súa filosofía?
d) Cres que a estética e a creación poética alternativa de Lois se
axusta este movento? Xustifica a túa resposta.
e) Que tipo de música é a que máis lle gusta a Lois? Ten relación?
20. Fíxate nos seguintes versos e coa axuda das palabras da dereita tenta
explicar como se sente o poeta e que espera da vida.
“se a morte é un incidente neceario
que me penetre calada e sen furia”
“xa non podo ver nada ao meu redor”
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“lagoas de veleño navallas repetidas
na roita da desorde e do suicidio”
“el xa non podía sentir nada alí deitado”
“pero esta vez non haberá resurrección
e o futuro é por forza alleo a min”
“podería pasear entre espíritos alleos”
“o fracaso que me ía derretendo
co lume do inferno no que vivía”
~ soidade
~ illamento
~ desconcerto
~ silencio
~ fracaso existencial
~ tebras
~ baleiro

~ abismo
~ asfixia
~ anguria radical
~ suicidio
~ futuro
~ vida

21. O poema Presentimento ten estrutura circular e semella unha escena de
cine de suspense (consultar a web de Pilar Ponte: http://asvangardas.
blogspot.com.es/
a.
b.
c.
d.

Cal é a intriga que atormenta ao escritor?
Como é o escenario que se nos presenta?
Que representa a polimetría neste poema?
A ausencia de puntuación a que movemento de vangarda se
asocia?
e. Investiga sobre as vangardas en Galicia. E recolle nun cadro a
información sobre os movementos, filosofía, principais autores
e obras.
Presentimento
Odiada
intanxible
e as veas convertidas
en túneles de acougo e perigo
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sulagan o corpo en mil soños
cando a lene escuma da sombra
anuncia as visións
que presinto
Cal perfil de vento no ar quente
un tremor incerto persiste
no espacio que o meu corpo invade
na luz que descobre e pervirte
a memoria gótica do terror
que sinto.
E convírtese finalmente en silencio
entre as ruínas do insonio na alborada
na máis feroz sentencia imaxinable
no medo definido a que me deixe
condenado a vivir só
cos meus presentimentos.
22. Le os seguintes poemas e explica cal é a relación entre os termos:
AMOR _ VIDA _ MORTE.
III
Namorado outra vez
do amor que levo dentro
a sede enfurecida dun futuro
esgotou as miñas alternativas
levándome dereito cara ó impacto:
un proxectil conxelado no aire
a poucos metros dun corazón frío
e agardo o menor signo de calor
para abrir a súa pel e entrar no sangue
vencido pola forza do desexo
cegamente e sen medo
ó posible desastre
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X
Tristemente convivo coa túa ausencia
sobrevivo á distancia que nos nega
mentres bordeo a fronteira entre dous mundos
sen decidir cal deles pode darme
a calma que me esixo para amarte
sen sufrir pola túa indiferencia
á miña retirada preventiva
dunha batalla que xa sei perdida
resolto a non entrar xamais en ti
pero non á tortura de evitarte.
Contra a morte o amor que vai comigo
Dos días que reserva para min o destino
cada unha das súas noites por vivir
sería a derradeira
a única esencial
se puidese vivirte a ti tamén
trasnoitado sobre o teu corpo en alma
cohabitando á miña inexistencia
soñando nas túas noites
ou prorrogado en ti.
Sospeita
Vivo unha guerra fría e clandestina
á sombra dun amor que xa non dexenera
noutras insurreccións contra min mesmo
ou degradada negación do tempo
e non permite que con el se interne
a obsesión ou a dor que provocara
o fracaso que se foi infiltrando
fluíndo de insalubres sumidoiros
transformando a miña sedada alma nunha fría fosa séptica
sumisa e maina
pero alerta e activa
contaxiosa e letal.
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23. Escoita o epitafio de Lois. Por que cres que escolle estas palabras para a
súa campa e que mensaxe cres que quere transmitirnos.
Agora escribe as palabras coas que che gustaría que te lembraran os teus.
http://sondepoetas.blogspot.com.es/2011/04/poderiano-escoller-comoepitafio-lois.html

24. Lois moitas veces fala de “VELENO” nos seus versos, unhas veces cun
sentido positivo, porque se refire ao amor e outras cun ton acedo e sarcástico
porque se liga coa morte e a intoxicación que sufriu estando en Madrid.
a. Recordas cal foi o alimento co que se intoxicou Lois?
b. Sufriches algunha intoxicación alimenticia?
c. Recordas epidemias que pasaron á cadea de alimentos como
a enfermidade das “vacas tolas” ou a “gripe aviar”. Busca
información para ter unha idea clara do que son.
d. Procura 5 etiquetas de alimentos que consumes habitualmente e
fíxate nos ingredientes. Coñeces toda a información que ofrece?
Se non é así indaga na rede. Procura que sexan alimentos
diferentes para que se vexa en cales se agochan mías aditivos e
en cales menos.
25. Consulta o teu libro de literatura ou na web ogaelgo.eu os trazos xerais
da literatura galega e da poesía da década dos 80 e 90. Cales destes se
manifestan nos poemas de Lois Pereiro?
(http://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/selectivo2.pdf)
26. Entra na páxina de recursos da CGENDL e procura na videoteca o arquivo
co título “Lois Pereiro. As armas da paixón”. Consigue a resposta ou a
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información que falta nos seguintes enunciados tendo en conta o que din
os amigos do escritor.
1. Antón Lopo di que Lois é un poeta altamente _______________.
2. Xosé Manuel Pereiro destaca como calidade de seu irmán a
_____________. E dos seus poemas di que son ___________ e
_____________.
3. Antón Patiño fala do concepto de “porta xiratoria” como
mecanismo para fuxir da ____________ do cotián. Lois busca
na arte e na literatura _________ e __________ cara outros
espazos.
4. Anota dez adxectivos que se sinalan no vídeo cando están
definindo a personalidade do poeta.
5. En que lugar están as raíces de Lois Pereiro?
6. Arturo Casas sinal no vídeo que a poesía de Lois fala de
_______________ e morte. Pero tamén de _______________,
do noso país e de _____________.
7. Cales son os eixos do romanticismo segundo o profesor Antón
Patiño?
8. Que propicia no escritor coñecer que chegaba o seu final?
9. A influencia de Lois atopámola nos escritores __________ e
na xeada estética ___________. Pero se hai algún escritor que
deixe pegada nel foi Thomas _____________.
10. Antón Patiño e Menchu Lamas falan da etapa de Loia. Como
nace a revista? Quen son os colaboradores? Onde se xuntaban?
11. Cal é a filosofía de Lois?
12. Por que di seu irmán que escribe en galego?
27. Recitade de forma colectiva o poema “¿Que é Galicia? (guión televisivo)”.
Gravade o resultado e buscade imaxes ou tirade fotos para representar o
contido da composición. Finalmente montade un vídeo.
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AVALIACIÓN
A avaliación debe ser un proceso aberto e flexible que permita obter información detallada en calquera momento do proceso educativo sobre o grao de
desenvolvemento dos coñecementos adquiridos polo alumnado e a eficacia ou
non das actividades e metodoloxía empregadas.
Só deste xeito podemos garantir que todo o alumnado acada os obxectivos mínimos.
Para iso é preciso seguir uns criterios de avaliación, que detallamos
deseguido:
zz Ler con claridade, fluidez e entoando para captar a atención do auditorio.
zz Comprender o que se le, ser quen de sintetizar o contido e sinalar cal é o
tema principal e cales os secundarios e xustificar.
zz Analizar e traballar os distintos elementos da poesía.
zz Interpretar con acerto as influencias dos autores aos que admira o escritor.
zz Amosar un uso responsable das TIC como ferramenta de intercambio de
coñecementos, fonte de información e espazo de promoción da lingua e
da cultura propias de Galicia.
zz Respectar as distintas opinións e o traballos dos diferentes membros dun
grupo.
zz Buscar información na rede seguindo as directrices dadas, con rapidez e
precisión.
zz Usar a lingua galega con corrección tanto no ámbito oral como no escrito;
nos usos individuais e en grupo, tanto co profesorado, como con compañeiros/as e descoñecidos e dentro e fóra da aula.
zz Empregar un léxico galego cada vez máis amplo e rico.
zz Amosar gusto e respecto polas manifestacións culturais de calquera civilización e tempo.
zz Comprobar se o conxunto de actividades, materiais e liñas metodolóxicas
empregadas foron efectivas e adecuadas ao noso alumnado.
É importante facer unha avaliación inicial para detectar cales son os gustos
e hábitos dos nosos lectores, o grao de contacto do alumnado co xénero poético.
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A avaliación formativa permitiranos comprobar se os avances que se
producen ao desenvolver as actividades se axustan aos trazos do alumnado ou
se hai que corrixir algunha das actividades propostas ou deseñar algunha nova.
Os datos obtidos neste proceso mediante a observación directa a través
das táboas; a realización do test (actividade 2), a corrección das producións propias, orais e escritas permitirannos realizar unha avaliación final* e comprobar
se se acadaron ou non os obxectivos propostos.
VV Esa avaliación final establecerase de acordo coas seguintes porcentaxes:
zz ORALIDADE: 30 % (táboas de avaliación da lectura e o uso oral da lingua)
zz COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN DA VIDA DO ESCRITOR: 30%
zz COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN DA POESÍA DO ESCRITOR: 30%
zz ACTITUDE POSITIVA E PARTICIPACIÓN: 10%

Táboa de seguimento
moito
Amosa interese polas actividades.
Participa nas tarefas propostas.
Goza coa lectura de poesía en galego.
Le con entoación adecuada as composicións poéticas.
Interpreta o tema e o contido dos
poemas escritos por Lois Pereiro.
Comprende mensaxes orais literarias ou
ensaísticas sobre a obra de Lois Pereiro.
Analiza as principais figuras
retóricas das composicións.
Localiza as principais cidades na vida do poeta.
Sitúa nun mapa de Europa as principais cidades
ás que viaxa levado polos seus ídolos.
Coñece o patrimonio do concello de
Monforte e a súa comarca.
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moito

pouco

nada

Recoñece os poemarios máis importantes de Lois.
Indica cales son as revistas coas que colaborou Lois.
Sinala cal é o nome dos amigos do escritor en
Madrid e o nome da revista que os vincula.
Recoñece as distintas facetas de Lois Pereiro.
Aprecia a homenaxe ou pegada dos escritores
galegos e centroeuropeos nos seus poemas.
Emprega a lingua galega oral con corrección
e o seu discurso é coherente e fluído.

Observación
As imaxes que figuran nas udidades didáctican nuns casos son de autoría
propia e outros foron tiradas das webs que aparecen na bibliografía.
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BIBLIOGRAFÍA
Obras e ensaios
zz Obra poética completa (2011, Xerais).
zz Poemas 1981/1991 (1992, Positivas).
zz Poesía última de amor e enfermidade (1995, Positivas).
zz Poemas para unha Loia (1997, Espiral Maior).
zz Modesta proposición e outros ensaios (2011, Xerais).
zz Calveiro, M.: Lois Pereiro: náufrago do paraíso. Biografía e Antoloxía. Edicións Xerais de Galicia, 2011.
zz Souto, X., Braxe, L., Pereiro, X.M.: Lois Pereiro. Fotobiografía sonora. Ouvirmos, 2010.

Webs
zz Web oficial de Lois Pereiro
zz Biografía na Real Academia Galega
zz Boletín monográfico da Real Academia Galega
zz Páxina de recursos da CGENDL
zz Biografía na BVG
zz Son de Poetas
zz “La poesía bisturí de Lois Pereiro”, artigo de Daniel Salgado en El País.
zz Páxina web da Galipedia (http://gl.wikipedia.org/wiki/Lois_Pereiro)
zz http://www.monfortedelemos.es/
zz http://www.monfortedelemos.es/es/contenidos.asp?sec=31&id=623
zz http://gl.wikipedia.org/wiki/Comarca_da_Terra_de_Lemos
zz http://gl.wikipedia.org/wiki/O_Incio
zz http://es.tintin.com/personnages/show/id/61/page/0/0/profesor-tornasol
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"Así son as palabras de Lois Loisón Pereiro.
Son tan verdadeiras que semellan pecado.
Como hai unha beleza do enigmático.
Porque iso é un don da poesía cando é excepcional:
que enigmatiza aquilo que desvela.
Hai que ser moi valente para chegar aí."
Manuel Rivas
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