
En 1975 marcha 
para Madrid a estudar 
Ciencias Políticas e So-
cioloxía nun comezo. 
Viaxe de ida e volta 
pois no primeiro tri-
mestre, regresa a 
Monforte onde lle di 

aos seus pais que re-
nuncia a estudar esa 
carreira. O resto do 
curso pasouno traba-
llando na cristalería de 
seu pai.  

Ao ano seguinte 
volve a Madrid e matri-
cúlase en francés, in-
glés e alemán na Esco-

la Oficial de Idiomas.  
En Madrid van coincidir 
onda el e o seu irmán 
Xosé Manuel outros es-
tudantes: Manuel Ri-
vas, Menchu Lamas, 
Suso Iglesias, Piedad 
Cabo… así como Fer-

mín Bouza e  Rei-
mundo Patiño. 

Nesta primeira 
época participa na 
revista “Loia”  xun-
to cos seus amigos 
e compañeiros de 
piso, publicación 
fotocopiada que 
durou catro núme-
ros. Nesta publica-
ción apareceron 
poemas que poste-
riormente serían 
recollidos en Poe-
mas para unha loia 
(1996), no que ta-
mén se inclúe o 
ensaio “Modesta 
proposición para 

renunciar a facer xirar 
a roda hidráulica dunha 
cíclica historia univer-
sal da infamia”, que fo-
ra dado a coñecer a 
través das páxinas da 
revista Luzes de Gali-
za. 

Manuel Rivas e 
Xosé Manuel Pereiro  
regresan a Galicia unha 

L ois Pereiro, de 
nome oficial Luís 
Ángel Sánchez 

Pereiro, naceu na rúa 
da estrada de Ourense 
en Monforte de Lemos 
(Lugo) o día 16 de fe-
breiro do ano 1958. Os 
seus pais  proce-
dían das terras de 
O Incio. Súa nai 
era mestra e seu 
pai estudara De-
reito pero non 
quixo exercer e 
colleu o taller de 
cristalería que es-
taba arrendado 
no baixo da súa 
casa e púxose á 
fronte do nego-
cio.   

Fai estu-
dos no colexio 
dos Escolapios 
onde foi un bo 
estudante. Xeral-
mente pasa os 
veráns nas aldeas do 
Incio, primeiro en Reá-
digos e logo en Santa 
Cristina do Viso. Entre 
os 15 e 16 anos é can-
do comeza a escribir 
os seus primeiros 
apuntamentos poéti-
cos. Música cine e poe-
sía sempre estiveron 
presentes na súa vida. 
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Cal morto xa 
ou vencido 
falo sen min 
e durmo 
no desastre 
 
Debera ser posible 
facer mapas do odio 
e os húmidos monólogos 
das cisternas 
de noite 
descifrar 



tulos da súa novela inconclusa 
Náufragos do paradiso.    

No ano 1982 ganou o seu 
único premio, o de poesía O Fa-
cho, e participou nas dúas anto-
loxías colectivas recollidas baixo 
os títulos De amor e desamor 
(1984), e De amor e desamor II 
(1985), compilacións onde figu-
ran nomes como Pilar Pallarés, 
Miguel Anxo Fernán-Vello, Ma-
nuel Rivas, Xavier Seoane e ou-
tros poetas de diferentes tenden-
cias pero con inquedanzas cultu-
rais parecidas. Ata 1992, logo de 
varios intentos, non deu publica-
do o seu primeiro libro con co-
renta e dous poemas, Poemas 
1981/1991, en Edicións Positivas 
(1992).  

En 1994 estivo o borde da 
morte, pero recupérase, aínda 
que intuía que para el a vida ía 
ser breve. Este escaso tempo 
que a vida lle brindou aparece 
reflectido nun libro intenso e 
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vez rematada a súa carreira 
universitaria, mentres Lois se-
gue a vivir en Madrid ata que 
acontece o episodio da colza. 
Sinte os primeiros síntomas de 
rixidez e comeza a peregrinaxe 
polos médicos. Pasan meses 
ata que se comeza a falar do 
aceite de colza causante da en-
fermidade. Adelgaza moitísimo. 
Deixa as sesións de rehabilita-
ción nun centro médico de Ma-
drid e volve de novo a Galicia. 

No ano 1981 despráza-
se a vivir á Coruña. Manexarse 

en inglés, francés e alemán 
non lle aseguran unha vida la-
boral polo que ten que gañarse 
a vida nestes anos facendo do-
braxes ou como tradutor series 
televisivas para a TVG. 

  Incorporarase activa-
mente xunto con outros com-
pañeiros á revista “La Naval” 
onde publica varios artigos, e 
tamén “Luzes de Galicia” onde 
publica os primeiros oito capí-

Lois Pereiro 

apaixonado, duro e descarnado 
como o seu título indica Poesía 
última de amor e enfermidade 
1992-1995, Edicións Positivas, 
(1995). 

Morreu poucos meses 
despois, o 24 de maio de 1996 
no Hospital Juan Canalejo da 
cidade de a Coruña.  

No seu último recital, o 
31 de xaneiro, dixo que quería 
ser enterrado no cemiterio de 
Santa Cristina do Viso. En te-

rras do Incio descansa tralo 
epitafio que propuxo nun dos 
seus últimos poemas: 

Luz e sombras de amor resucitado (1995)                          

                        VII 

Vendo eses dous ollos latexantes 

cal visión dunha imaxe entresoñada 

no seu peito en perfecta simetría  

cun interno tremor que me fascina 

desexaría entrar nela e refuxiarme 

no seu corpo secreto para sempre 

protexido da morte 

coa súa vida 

 

féndeme o corpo un húmido arrepío 

e bícame as vértebras con furia 

nun vértigo de dor e de tenrura. 

                                                    xuño, 95 

Cuspídeme enriba cando pasedes 

Diante do lugar onde repouse 

Enviándome unha húmida mensaxe 

De vida e de furia necesaria. 



Obra Literaria 

Acróstico 

 

Somentes  

intentaba conseguir  

deixar na terra  

algo de min que me sobrevivise  

 

sabendo que deberia 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.  

 
novembro, 94 
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 Autor de culto, representante da eclosión creativa dos 
80 e da contracultura. "Nas letras galegas constitúe unha liña 
de intensidade vital e de formas contemporáneas. Alguén, co-
mo di Manuel Rivas, semellante á figura de Manuel Antonio 
nos anos 20". Con estas palabras presentaba Méndez Ferrín, 
presidente da Real Academia Galega (RAG) a Lois Pereiro, o 
autor que se homenaxea no Día das Letras Galegas 2011. Del 
dixo tamén Manuel Rivas: "é un mito contemporáneo. A súa 
obra é vangardista, universal e tamén dramática, pero con 
moito alento. Lois Pereiro invoca aos bos espíritos, as marabi-
llas, a rebeldía e a xenerosidade”. 

 Aínda que publicou poemas e artigos en varias revistas 
culturais, non foi ata 1991 que aparece a primeira das súas 
dúas únicas obras publicadas en vida: Poemas 1981/1991 
(1992). Tres anos máis tarde edítase Poesía última de amor e 
enfermidade (1995). Os dous poemarios son duras e espidas 
obras nas que se fan patentes as pegadas expresionistas, as 
referencias á literatura xermánica e a certos trazos da contra-
cultura. 

Obra en galego: 

Lois Pereiro (1992). Poemas : 1981-1991, Edicións Positivas, S.L..  

Lois Pereiro (1995). Poesía última de amor e enfermidade (1992-1995), Edicións Positivas, S.L..  

Lois Pereiro (1997). Poemas para unha loia, Espiral Maior.  

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 fevre penitente abrise 
a derradeira porta e a pechase 
detrás miña, sonámbulo e impasible, 
ou porías o pé 
entre ela e o destino? 
                                              novembro, 92 
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3. Poemas da morte sobrevivida a forza de paixón e sabotaxes 
(1995): "Mala sorte".  

 
 

Cunha bala calibre sete sesenta e cinco 
no peto máis pequeno do vaqueiro, sei que 

a miña vontade é decisiva para escoller 
o momento e o lugar. E apálpoa cos dedos 

a todas horas.) 
 
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 escea 
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. 
 

                                   Setembro, 95  Poesía última de Amor e Enfermidade 


