
Cero a la izquierda 
 
O corredor de fondo perde o alento 
fuxindo dunha vida inzada de renuncias 
da súa liturxia obesa e oleosa, 
mediocre nos seus comunais fracasos, 
bágoas de xelo, indignación contida 
 
non deu chegado a tempo de exercer 
a súa rebelión, 
nin de levar a cabo 
a súa vinganza definitiva 
contra un mundo inxusto, homicida, e   
                                                         cruel, 
pola inutilidade da súa propia vida 

 
solitario, enfermo e fatigado, 
a morte anticipouse e chegou antes. 
                                                            (outono 95) 

 

 

 

 

 

 

O 26 de Maio de 1996, coincidindo 

coa sentenza da colza, falece Lois 

Pereiro. Foi enterrado en Santa 

Cristina do Viso, na montaña do Incio, 

e o seu epitafio recolle os seus 

propios versos:  

“Cuspídeme enriba cando pasedes 
por diante do lugar onde eu repouse 
enviándome unha húmida mensaxe 
de vida e de furia necesaria.” 
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Lois Pereiro 

nace en 1958 en 

Monforte. Fillo 

de Manuel 

Sánchez e Pura 

Vila, Lois tamén 

tiña dous 

irmáns, Manuel,  

o maior , e Inés, 

a pequena. 

En canto á súa 

formación, estudou nos Escolapios onde 

recoñeceron o seu exitoso traballo, pero a pesar 

disto, como naquel tempo non había moito 

espallamento cultural, Lois só atopaba resposta 

ás súas inquedanzas na lectura de libros e na súa 

afección á música e ao cine. Na súa mocidade  

entra en contacto coa poesía de Manuel Antonio 

o cal tivo unha gran influencia na súa decisión 

para escribir en galego.  

Fixo o Bacharelato no IES Río Cabe de Monforte, 

e posteriormente, no 1975, foi estudar Socioloxía 

a Madrid, pero abandona esta carreira no 

primeiro trimestre. Despois de tan só un ano, 

matriculouse na EOI en Francés, Inglés e Alemán; 

por esta época funda a Revista Loia xunto con 

Manuel Rivas e Antón Patiño, pero este proxecto 

só constou de catro números.  En 1981 Lois, 

xunto cos seus compañeiros de piso, foi afectado 

pola colza, feito que deixou a Lois en moi mal 

estado.                          

A pesar da súa relevancia como poeta, o único 

premio que gañou foi o Concurso Nacional de 

Poesía O Facho, fundamentalmente debido á súa 

discreción. Aínda así, recibiu en vida moi boas 

críticas polo seu estilo vangardista, críticas ás 

que responde con estas palabras:                                                   

     “Teño liberdade de acción para exiliar o meu 

espirito 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”.                                                                       

     “Canto peores sexan os tempos que vivamos 

máis falsa será a inxenuidade, menos inocente a 

indiferenza e máis cómplice non 

comprometerse”.  

 Nos anos 80 mudouse para A Coruña, xa moi 

afectado pola colza, a heroína e a SIDA, 

elementos que fixeron duro o resto da súa vida; 

Precisamente por iso, os temas predominantes 

nas súas obras foron a autodestrucción, a 

desolación e a morte.           Ademais do seu labor 

poético, foi tradutor, letrista de Radio Océano, 

traballou en guións de TV e fixo dobraxes para a 

TVG.                

Figurou nas antoloxías colectivas De amor e 

desamor (1984) e De amor e desamor II (1985).                                                                          

Nas súas dúas únicas publicacións en vida 

mostraba que a súa poesía nace dentro del 

propio para amosarnos a súa vida, na que se 

observa unha clara evolución, e tamén as súas 

inclinacións anarquistas, estas obras son: 

Poemas 1981/1991 (1992) e Poesía de amor e a 

enfermidade (1995).   

Ademais de atopar nel un novo xeito de 

entender a existencia (para aprendela en 

profundidade é necesario ter conciencia da 

morte) mostra tamén a idea de entender a vida a 

través da experiencia.  

Tamén se conserva del o diario que escribiu 

dende Marzo a Xuño do ano 1995, Conversa 

Ultramarina. Moitos músicos da actualidade 

están a musicar os seus poemas. 

Éter 

 

A lus caíu da fiestra                                      

Co enorme mar de plumas de alborada 

Para anunciar que todo amor é inútil 

Mentres pinga con ritmo salvaxe  

A cortina xeada do teu odio”. 

  

(Poemas 1981/1991) 
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