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LOIS PEREIRO EN 40 PREGUNTAS
1.- En que data se celebra o Día das Letras
Galegas?

Caricatura de
Lois Pereiro,
orixinal de Ant
onio Palla.

2.- A quen se lle adica este ano o Día das Letras Galegas?

3.- Fai unha caricatura de Lois Pereiro.

LOIS PEREIRO
2011
tras Galegas
17 de maio, Día das Le

4.- A que cidade luguesa aparece ligada a vida
de Lois Pereiro?
O
LOIS PEREIR

1
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5.- A que se adicaba o taller que tiña o pai de
Lois en Monforte?

6.- Como se chaman os dous irmáns de Lois?
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7.- Que día naceu Lois?

ADRID
MONFORTE-M

8.- Onde pasaba os veráns de pequeno?

2

reiro naceu
Sánchez Pe domingo
Luís Ángel
58,
reiro de 19
o 16 de feb
de Lemos.
rte
, en Monfo
de Entroido
de vida pameiros anos
te o curOs seus pri
ran
du
,
rte
Monfo
saron entre
dos avós en
e as aldeas
.
so escolar,
na no verán
isti
Cr
nta
Sa
Reádigos e
sete anos,
is, con deza
Lo
,
na
75
taar
19
tud
En
es
alizaba a cris ta
Madrid para
onde se loc
vol
marchou a
de Socio- Locaal na que traballou Lois á
a carreira
lerí
rid.
universidade
Mad
de
experienloxía.
esta primeira
Pouco durou
pois antes
a para Lois,
do
tre
es
cia madrileñ
trim
o primeiro
,
de rematar
a Monforte
lar regresou
cristalería
curso esco
traballar na
a
e
os
nd
poñé
de seu pai.
a Madrid e
ois regresa
Un ano desp
icial de Idiona Escola Of
matricúlase
, francés e
lés
ing
a
tud
es
mas, onde
n.
má
ale
n á demoda transició
nSon os anos
recitais, co
is asiste a
cracia e Lo
Filmoteca,
xeccións na
certos, pro
a, Irlanda,...
tañ
Bre
an
viaxa por Gr etapa madrileña vai
a
no verán
Esta segund
No ano 1981
(Ourense),
xicamente.
En Valdeorras
e
rematar tra
ta de aceit
de 1975.
chez Pereiro
pola inxes
ixar
familar Sán
de
e
uivo
intoxícase
cid
Arq
de
de colza e
adulterado
amente a Ga
ltar definitiv
Madrid e vo
licia.

9.- Que foi estudar a Madrid no ano 1975?

10.- En que traballou cando voltou a Monforte?

11.- Que tres idiomas estudou na Escola Oficial de Idiomas de Madrid?

13.- En que revista publica Lois os seus primeiros versos?

A REVISTA LOIA
A participación de
Lois Pereiro na
revista Loia, onde
publicará os seu
s primeiros poemas,
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Páxina interior
da revista Loia
co poema de Lois
, «Señora
posesa».

Lois, na súa casa
madrileña.
Arquivo familar Sánch
ez Pereiro

14.- En que idioma estaba publicada a revista
Loia?

15.- Con que se intoxicou Lois Pereiro?

LOIS PEREIRO, EN 40 PREGUNTAS

3

16.- Que Asociación lle concedeu o seu único
premio de poesía?
4
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17.- Que título teñen os dous libros colectivos
nos que participou Lois nos anos 1984 e 1985?

Pereiro

18.- Como se chama a antoloxía poética de Julia Barella na que aparecen os poemas de Lois?

Caricatura de Lois.
o
Arquivo Xulio Galleg

AS FORZAS
ATROCES...
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19.- Que título tiña o coloquio que se celebrou
en Santander e no que participou Lois?

20.- Que dous grupos musicais participaron nun
concerto na Universidade Internacional Menéndez Pelayo de Santander?

Pazo da Mag
dalena, en
versidade
Santander
Internacio
nal Menénd , sede da Uniez Pelayo
.
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21.- Como se chama o primeiro libro editado
en solitario por Lois Pereiro?

22.- E cal é o título do seu segundo libro?

LOIS PEREIRO, EN 40 PREGUNTAS

4

LA NAVAL

23.- Onde se editaba a revista La Naval?
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Da man de seu
irmán e doutros
compañeiros inco
rpórase, na Coruña, ao Consell
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s
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24.- Escribe o título de dous artigos publicados
por Lois na revista La Naval.
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Coruña.

Ilustr ación do seu
artig o
«Dandys eterómano
s...» da
revista La Naval.

e infames: O vicio

como luxo.»
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25.- Ademais de en Loia e La Naval, Lois colaborou noutra revista.
Arrodea o seu nome neste rebumbio.
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26.- De que era o aceite que provocou a intoxicación masiva no ano 1981?
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27.- Cantos litros de aceite de colza foron retirados da circulación?

28.- En que data faleceu Lois Pereiro?
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29.- Que título levan a serie de poemas escritos por Lois e publicados na revista Loia?
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LOIA
POEMAS PARA UNHA
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30.- Como se chaman os avós de Lois que aparecen na foto da portada do libro Poemas para
unha loia?
Poemas
No libro póstumo
lense
para unha loia recól por
cadas
as poesías publi
Loia.
a
revist
Lois na

el María na preLois co poeta Manu
libro Poemas de
sentación do seu
e, en Lugo, 1996.
amor e enfermidad
ez Pereiro
Sánch
r
famila
o
Arquiv

31.- Quen prologou o libro Poemas para unha
loia? Arrodea o seu nome.
XOSÉ TOMÁS

ÁLVARO CUNQUEIRO

XAVIER ALCALÁ
XABIER P. DOCAMPO
CARLOS CASARES MANUEL RIVAS

Despois de ler o poema...
REMORSOS
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A néboa en Mo
nforte fumadora
de opio
é a nai de silueta
s furtivas
e saúdo ó perigo
que brilla
na face escura
dos teus soños
a verquer nas
veas a bágoa
fatal.
E triste non dor
me no fondo dos
ollos
medrando no refl
exo eterno
dos corpos afo
gados profecías
cando baño a
navalla destas
artes
no sangue dou
tro drama que
se acolle
no refuxio da túa
arte máis lene
coma unha ma
n esférica que
acepta.
«Eu son un deu
s sensual»
e cando cae o
sol
fustrigo á beleza
no mesmo cab
alo.

34.- Quen é a nai de siluetas furtivas?

33.- Cando fustriga o autor á beleza no mesmo
cabalo?

Poemas, 1981
/1991

O río Cabe ao
seu paso baix
o a ponte rom
Lemos (Lugo)
ana de

Monforte de

34.- Que río pasa por Monforte, a localidade
natal de Lois Pereiro?
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35.- A que cidade escocesa está adicado o poema de Lois?

EDINBURG, ED
INBURG

12

O tren fura
paisaxes com
a un piollo
nos cabelos
escuros de
Escocia esc
mentres veñ
urecida
en as mans
do abrente
alleo
abrindo as po
rtas daquel
día de setem
cruzando o
bro
Mar do Norde
cara ás illas
chegando a
un Edinburg
h en sombra
baixándome
estraña
do tren coa
mente abert
¿Onde se de
a.
ita a noite en
Edinburgh?
¿á esquerda
do
cun sol negro castelo de carbón diama
?
nte

36.- A que insecto se parece o tren cando vai
furando as paisaxes?

Poemas, 198
1/1991

37.- En que mes está ambientada a poesía
Edinburg, Edinburg?

O castelo de
Edinburg, en
Escocia.
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u.
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music», XI)
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Un tenor az
inocente.
cae o único

o
pasión cand

do exipcio
Sobre o fon
.
da, de perfil
a testa ladea

1992.
idelberg, en
alemá de He
é da cidade
Lois nun caf Sánchez Pereiro
iliar
fam
o
uiv
Arq

a unha loia
Poemas par

38.- Cal é o estado de ánimo do autor no poema En Leonberg?

39.- En que cidade di que sinte a indiferencia?

40.- Que canta o tenor azul?
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