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 TRANSMIGRACIÓN 
 

Esta enerxía xa non vai ter fin, 
non foi creada nin será destruída. 
Irá ocupando diferentes vidas,  
Transformándose en emocións alleas 
tatuadas noutros corpos paralelos,  
en simultáneas procesións  
sen pausa. 
 
Nun cálido universo apaixonado  
voume dosificando con usura,  
ata que chegue a hora de voltar,  
canso de feliz, 
ó punto de par da. 

  

OUTRAS OBRAS  
 

   
 

 

Conversa ultramarina 
(2010)  

Obra completa. 
Edición bilingüe 
(2011)  

Modesta proposición 
e outros ensaios 
(2011)  
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Lois Pereiro naceu en 
Monforte de Lemos, 
no ano 1958. Estudou    
no Colexio dos 

Escolapios. Iniciou a súa 
carreira literaria aos 17 

años, cando recén 
chegado a Madrid para 
estudar Socioloxía, 
publicou os seus 
primeiros poemas na 
revista Loia, 
promovida por un 

grupo de galegos 
instalados na cidade 
entre os que estaban o 
seu irmán Xosé 

Manuel Pereiro, 
Manuel Rivas, Antón 

Pa ño e Menchu 
Lamas. 
 
Alí, pronto se desenganou 
da universidade e dedicou o 
seu tempo a estudar 
idiomas e a empaparse  
de cine na Filmoteca.  

 E, tamén alí, caeu ví ma do síndrome da 
colza, as súas secuelas acompaña- ríano o 
resto da súa vida. Un primeiro golpe ao 
que tempo despois sumouse a desgraza 
do SIDA, o que o obrigou a vivir sempre 
sumido na 
enfermidade. 
 
De volta na 
Coruña formou 
parte do Grupo 
de Amor e 
Desamor, e os 
seus poemas 
foron publicados en 
revistas e antoloxías, ata que, xa en 
1992, apareceu Poemas 1981-1991, e tres 
anos despois Poesía úl ma de amor e 
enfermidade. O resto da súa obra 
publicaríase trala súa morte, ocorrida no 
mesmo día en que se fixo pública a 
sentencia do caso da colza. 
 

Finou na Coruña  en 1996  
e   foi  enterrado  en  
Santa Cris na do Viso -O 
Incio (Lugo). 
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Lois coa súa nai e o seu irmán 

Nunha árbore  
na horta da casa 
En 1963 

A casa dos seus 
avós maternos. 

Con Manolo Rivas 

Poemas para 
una Loia (1997) 

Náufragos do Paradiso 
(2011)  

Fotogra a da tumba de Lois 
Pereiro, onde pode lerse o 
derradeiro verso datado no outono 
de 1995: unha húmida mensaxe de 
vida e de furia necesaria. 

De  esquerda a dereita: Pilar 

Pallarés, M. a. Fernán Vello, 

X. Mateo Fondo, Xulio Val-

cárcel, Manuel Rivas, F. Sali-

nas Portugal, Lois Pereiro, 

Poesía úl ma de 
amor e enfermidade 
(1995)  

Poemas 1981-
1991 (1992) 


