LOIS PEREIRO
BIBLIOGRAFÍA E LIGAZÓNS DE INTERESE
 BIBLIOGRAFÍA
XERAL
- De amor e desamor . Edicións do Castro (1984)
- De amor e desamor II. Edicións do Castro (1985)
- Poemas: 1981-1991. Edicións Positivas, S.L. (1992)/ Poemas 1981-1991
(reed. Positivas).
- Poesía última de amor e enfermidade (1992-1995). Edicións Positivas,
S.L. (1995) / Poesía última de amor e enfermidade (reed. Positivas).
- Poemas para unha loia. Espiral Maior (1997).
- Conversa ultramarina (Positivas).
- Collected Poems (Small Station Press, trad. Jonathan Dunne).
- Obra completa. Lois Pereiro (Libros del Silencio, trad. Daniel Salgado).
- Poesía completa (Xerais, ed. Ana Acuña).
- Modesta proposición para renunciar a facer xirar a roda hidráulica
dunha cíclica historia universal da infamia e outros ensaios. (Xerais,
ed. Fran Alonso).
- Náufragos do paradiso (Galaxia).
- Antoloxía (Galaxia).
- Antoloxía consultada da poesía galega 1976 – 2000. TrisTram 2003
- Luzes de Galiza nº 28. Ano 1997. "A vida e a furia". Recolle unha
entrevista moi interesante con Lois Pereiro e textos homenaxe de diferentes
autores e amigos.
BIOGRAFÍA E ENSAIO
- Radiografía do abismo (Antón Patiño, Espiral Maior).
- Dicionario de sombras (Antón Patiño, Espiral Maior).
- Lois Pereiro: náufrago do abismo (Marcos Calveiro, Xerais).
- Lois Pereiro. Vida e obra (Iago Martínez, Xerais).
- Le mot juste (Antón Lopo, Galaxia).
- O negro leite da aurora. Viaxe á xeografía lírica de Lois Pereiro (José
Luis Calvo e Carlos Gegúndez, Toxosoutos).
- Fotobiografía sonora. Romaní Fernández, Ana; Sánchez Pereiro, Xosé
Manuel e Souto, Xurxo (2010). Ouvirmos. Inclúe dous discos, coa
homenaxe musical coordinada por Xurxo Souto.
AUDIOLIBROS
- Lois Pereiro ao vivo (Xerais).
MÚSICA
- O grupo musical Ondas Martenot realiza concertos tributo a Lois Pereiro.
Versionan e traducen ao galego cancións que estaban entre os gustos
musicais do poeta. Tamén inclúen poemas do autor.
TEATRO
- Mundo Lois (Nordesía, Kachet e Filmanova). Lino Braxe dirixe un

espectáculo escénico ideado por Antón Reixa.
BANDA DESEÑADA
- Lois Pereiro. Novela gráfica (Jacobo Fernández Serrano, Xerais).
AUDIOVISUAL
- Contra a morte (Alexandre Cancelo e Iago Martínez). Documental
producido por IB Cinema e a Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales.
TRABALLOS QUE SE EDITARÁN PROXIMAMENTE:
- Edicións do Cumio editará un libro - CD con 16 composicións musicadas de
Lois Pereiro baixo o título: Lois Pereiro. Canción última.
- Zouma Records editará un libro-CD con 8 poemas musicados e
ilustrados de Lois Pereiro. Inclúe tamén o prólogo de Xosé Manuel Pereiro
e unha composición de Lino Braxe dedicada ao autor.
- Caderno da emoción e da palabra. O Concello de Oleiros, en
colaboración co EDLG e o Departamento de Lingua galega e literatura do
IES María Casares publicará un manual didáctico para traballar a figura e a
obra de Lois Pereiro.
- Rinoceronte Editora publicará unha antoloxía en CD que inclúe textos de
Lois Pereiro, musicados por Alfonso Camarero recitados polo cantautor
punk o Leo.
- O Leo i arremecághona !!! coordinará un disco tributo ao autor no que
participarán grupos do panorama musical galego actual.

 REDE
a) http://www.realacademiagalega.org
b) http://www.youtube.com/watch?v=qxFIs2z_dsw&feature=related :Vídeo feito
polos CPI
dos Dices (Rois) e o CPI da Baña no que Arturo Casas, Antón Lopo, Menchu
Lamas,
Antón Losada, Antón Patiño e X. M. Pereiro, falan sobre a obra e a
personalidade de Lois
Pereiro.
c) http://www.youtube.com/watch?v=y7z5WR9f1c8: Documental sobre Lois
Pereiro (I)
http://www.youtube.com/watch?v=ohVE8gCSs3o&feature=channel:
Documental sobre
Lois Pereiro (II) . Son dous documentais moi breves con impresións,
anécdotas....
d) http://loispereiro.blogaliza.org/: entre outros contén o vídeo “A presenza
creadora de Lois
Pereiro”, páxinas da Revista Loia, videoclip de Manu Clavijo, ...
e) http://mundolois.gl/portada: Proxecto de Antón Reixa, Lino Braxe...
f) http://bvg.udc.es/ficha_autor.jsp?id=LoiPerei&alias=&solapa=biografia : BVG
aparecen
datos biográficos e algúns textos.

g) http://www.prazadasletras.org/letras/autores/autor/246/lois-pereiro: Lois
poeta e
xornalista. Comentarios sobre o seu libro Poemas 1981/199.
h) http://www.youtube.com/watch?v=pMfrkwR_O44 : Vídeo de presentación da
Fotobiografía de Lois Pereiro.
i) http://www.youtube.com/watch?v=0FnflOFfusM : Radio Océano Narcisismo.
Vídeo con
imaxes do grupo Radio Océano (un dos membros é Xosé Manuel Pereiro,
irmán de Lois
Pereiro).
j) http://www.mcshuibhne.com/2010/06/28/o-futuro-xa-non-e-alleo-a-loispereiro/. Artigo
de opinión.

