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ANXO IGLESIAS 

Morreu Laxeiro, -
o pintor do humor e do horror galegas 
Foi soterrado aos sons da Marcha do Antigo Reino de Galiza 

* X.C. 

Na tardiña d D ming 21, 
m rria n Vig , a ano d 
idad , pintor de Lalin Xo é 
Otero Ah ledo, Laxeiro. Ainda 
n n hai m ita mana inau
gurá ba e n Centro de Arte 
Contemporán o unha antolóxi
ca da ua obra, qu ainda coa 
pre éncia d obra men re , 
erviu como homenaxe final ao 

entrañábel home, galego de 
cerna, que d ixa o vacio que 
produc n o grandes artistas. 

Lui e ane, outro dos grand s 
da pintura galega, definía c n 
perícia hai anos a persoalidade 
galeguísima de Lax iro, "en li
teratura Valle- Inclán, Prudéncio 
Canitrot, un escritor esquecido, 
e antes Neira de Mosquera, ou 
Ojea, outros esquecidos, como 
Castelao máis tarde, souberon 
manifestar antes que Laxeiro o 
humor e o horror galegas, pero 
en pintura ninguén atinxiu a re
velalo como Laxeiro". A des
cripción de Seoane é certeira, 
porque ademais coñeceu ben ao 
personaxe, durante anos afinca
do en Buenos Aires. 

Laxeiro tiña un trato amábel, 
sempre disposto á solidariedade, 
comprometido. Esa atitude, que 
prolongou sempre, manifesto1he . 
en múltiples ocasións e fixo que' · 

· desµe hai anos os seus cumprea- . 
nos fosen unha verdadeira festa. · 

Vivía en Vigo, onde o eu cami
ñ a r ca racte rf tic , tocado de 
chap u, facendo tertúlia na ~a
feteria aya e levedando a todo 
oa ua alegria, non f i detida 

p la enfermidade. Completou e 
a i unha bi grafía humaRa e ar
tf tica que ó recebeu gabanza . 

O r trato rtCtico p rfilábao 
c n nitidez un Seoane que s 
amo aba xen roso na ua aná
.li e: "Na coincidéncias de La
x iro co primeiro informalismo-

uropeu norteamericano está a 
procura dun expresionismo 
irónico e desgarrador, o prazer 
do artista pola independéncia - · 
expresiva dos próprios mate
riais, no seu caso o óleo e a 
acuarela, ou as tintas, o gostb 
por unha paleta xorda onde se 
destacan o negro e as terras, e 
polo abocetamento ( ... ) ·Para 
alguns que coñecemos a .obra 
de Laxeiro, este entóntrase en
tre o grupo de artistas solitá:
rios que atoparon no seu pró
prio c.amiñ.o de traballo un dos 

. estilos .da nosa época". 

cando afirmaba como colofón, 
"agardemos que axiña desapare
za do e pácio a ameazadora inte
rrogación do fungo atómico, 
deixando paso a unha nova so- . 
ciedade na que o artista será 

se, manantio aberro para os ullqs 
dos eleitos, os ellos do auténtico 
artista, eses ollos que miran cara 
fóra e cara dentro de si mesmo, 
os ollos do xénio criador». 

mái~ libre· qu.e;...,.o~ Plzaq~res. ~e Mais-"'.adianre Lax.eiro·explicába-
reno ··das ro~·ae Altamira? ' __ - sé sóhie y~µl--:-posidón ante as 

~ -~ ~ -~ ~ . in0das e-_a>d!"anta-ido -rñercado á 
O motiva _primitivo tfñalle ser- · .hor:r.,.Ele- marcar os camiños da 
vida para énsr-ríll11~ q_s SÚaS ideas. arte, ,CQfi . afir~ap-éns · que non 
"Non sei 9_mie ~~pifltor pode- p~rdercn~ ·vI~irida «apesar de ter 
ria expre&ar, ~lan~ó: ~Q!xen _di-- pasado.· }4 .ano's~ ... -, · . 
cet que o..:hé);m~ cq~ ,palabra~.- . :/'-. - ~~ " ·-. :-- - . '~ 
hunca .pbd~rá a)J"'ri_dle._'ás xetli:.es ~.·e-:- «Á maiof!a\ h. i~nfo estase que
ª xane1a -pg;1a g~~ 's{it 91la .?- au·-. - · - d~dó ya_c.i~; {tó~ ten .mundo pró
tén ticá_ pintur?-·~ l).n _pili-tor <fü; '. pri0:. Se o' tiñá, esqufuceuno, ou 
téhtko € todá a@~ yida esgqta'.: :~:'nlellór dJ.tQ, -m.g.~áfofla obsesiona-
d a na ,pro'cma d-00:se:u tp.undo- do§ poli .qt.i~ e&tá tle~: moda. E se 

'plá.stirn-;) 'un-noirre:'nuh bosco non' mir_en:.Yos~~desj~. panorama 
descobrindo florés silvestres ou pictórico?~i~lld é'~~os facendo 
_mm.ha enorme montana procu- os mesmd ~~~~bs~ '.~.qu-i; xa non se : 
-randa _pedras predosas, até mo- sabe que~{qú°?fi';:hal_é}qJOSicións 
rrer insatisfeito. colectivas: qué =aS.~12.Qd,~- .asinar un 

López e (!s~éntiS ~ó:as visiten 
»Houbo uns homes libres que dirán: Canto rta.báJ.EQU.:d:i5pez!" .. 
descoñeceron a xeira da explota- . ··-'/;.;_~~~-:':< 
ción do home polo home. Estes »O pintor profuñfI&;¡&resinte que 
viñeron-ao mundo en plena na- a farsa está che:~:rj-~fo ao fin. 
tureza, á lus do dia ou no interior .Pensen que esta:é á-.era da psica-
dunha cova; alimentados. pola · nálise . O horµ·e -P1*fcanalízase 

1Jnha conferér~cia de Laxeiro . caza e a pesca, único .traballo e porque nori. _q.üe( s_~r el, tense 
deporte que facian, quedándolles . medo· a . si ·-me§·1,_nG>;-:estórballe o 

Vivindo en Bos Aires, onde pa- moito tempo _libre chegaron a -. s~;~ .eu}· a· sua lQ~t':i}°'-desfacerse 
soü. longas teinpadas, LaX:e.iro set .os filandes mes~res filo debuxo: ·.- ~el, é úq.h~· esfu.é.~üf ~e--demo pe-
deú unh.a conferé1._1c,t? Q_ u de, . e da 'cqfhJ A aque~ home· d~-,' . _~queniñq q~~ .. l-~~?I1,~lesta_ ~aque
Outubro do.1962 no.Ceñtró. Be- -- . antes d.o'home. débenselle"as gran- .. la tertta: muqar:?l!!e ..P.ersoahdade, 
tamÓS, no qbe detx.aba~a-Ígunhas · de obra~"ae ·debtfy.o e· cót·:das co·~ ." · pasa a _S'e.I uri':-q~itf'e~':vivo" cun 

' 9~s ~uas idé.a~:-~ohre arte p;.nt!:ira.· ~ = va.5· a~ fi.Ltamir.~(a5.~gue· ~e_guirot(- . ,._ ·<IBdªv_ie··?enti0 :··- ~4fi:so· , en todo 
- Daquefa am-O~abas~~compro111e:- .;·. ->~ 'S'egúfrfm i ser eµ'fodos :os tem- ". ·~ que fai e cria, esti\.má'fS pre-

tido coas suas ideas de progreso pos leción de recriación e sínte- sente a morte que a vida» • 

Novas e 
menos no vos 

¡ 
PILAR P ALLARÉS 

Nos últimos tempos xa se vai 
tomando habitual ouvir falar dunha 
xerazón poética dos 90 diferenciada 
e mesmo contraposta a que se deu a 
coñecer na década anterior. Poesia 
dos 80, poesia dos 90: rótulos, 
epígrafes, clasificazóns; fórmula.S pa-

· ra a crítica lacaceira, os temários de 
opósizón, o mercaclo. Ou máis ben 
para linha crítica literária que 
abandna a análise e a reflexión para 
se confundir coa simples divulgazón, 
como tan atinadamente advertía a 
portuguesa Isabel Allegro de Magal-
haes hai unhas semanas. Unha 
divulgazón mascarada de labor críti-
co que adoita ter detrás intereses 
económicos ou ideolóxicos, o qúe 
case sempre ven sendo o mesmo. 

Hai evidentemente novos poetas nes-
tes 90; o que está por veré que haxa 
unha nova poesía e que esta coincida 
con fronteiras tan arbitrárias como as 
da cronoloxia_ Moitos dos chamados 
poetas dos 80 están a criar agora a sua 
mellor obra. Abonda pensar en 
Xavier Seoane, Baixeras, Cesáreo 
Sánchez Iglésias, Cáccamo, Xúlio 
Valcárcel... Noutros casos trata-se 
dun proceso apenas iniciado. Que son 

· tres, catro livros nunha vida? Que son 
quinze anos nunha literatura? Vilano-
va, Paulina Vázquez, Víctor Vaquei-
ro, Pexegueiro han ter con certeza 
moito que dizer nesta década, 

Que fai de Lois Pereiro un poeta da 
xerazón do 80? Cal a diferenza entre 
a sua Poesía última de amor e enfer
midade e a que fan "os novos"? Me
nos compromiso, menos experimen
tazón, menos radicalidade? Máis? 
En realidade o que salienta na poe
sía de Lo is non é o compartir os tra
zos dunha ou outra xerazón, senc?n a 
sua seriedade, a sua verdade -
tamén estética-, o feíto de perten
ter a unha categoría de obras que 
evitan o prescindível. 

Disque é normal que os novos 
reaxan contra os vellos. Tal vez 
nunha cultura e nun país normais, 
normalizados, e creo que non é o ca
so; tal vez. cando os vellos o son real
mente e pertencen a outro tempo, a 
outras coordenadas materiais, a ou
tros valores éticos e estéticos. Non é 
un pouco anacrónico fazer cumprir o_ 
papel de "vellos" aos autores e auto
ras .dos 80!E non só agora que 
alguns os queren converter en alvo 
da sua iconoclástia, senón tamén 
cando son entroni'zados como mes
tres e modelos, institucionalizados, 
historiados. Os mestres cham'an-se 
Manuel Maria, Luz Pozo, Uxio No
voneyra, Xohana Torres, Antón To
var, Ferrin. E outros nomes, incluí
dos os daqueles que nos foron arre
batados tan a destempo, como Avi
lés ou Carvalho. Xa veremos se os 
que comezainos a publicar nos 80 lo
gramos ou meramos os nosos froitos. 

O bon é que a fraga inzou con poe
tas moito ou algo máis xovens, des
pois duns anos de aparente seca. O 
que nos distáncia e nos achega son 
causas bastante máis transcendentes 
que as fronteiras entre décadas e as 
batalliñas entre novos e menos no-· 
vos, tan de marketing. E non ·parece 
a menos irrelevante a nosa posizón 

-ante unha estrutura cultural oficial, 
nacida e crescida co rexime autonó
mico. Viver a conta dela, aproveitá
la, cuestioná-la, enfrentá-la, subver
ti-la: aí está a fronteira. • 
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