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Un espectáculo sobre 
textos de LOIS PEREIRO

Por que MundoLois?
MUNDOLOIS xorde da idea de Antón Reixa, amigo do autor Lois Pereiro, a quen 
este ano 2011 se lle adica o día das Letras Galegas, de elaborar un espectáculo 
escénico cun importante peso audiovisual que universalice, non só a través da 
palabra senón tamén da imaxe, a obra poética de Lois.

Lois Pereiro deixou un legado poético cunha linguaxe moi concreta, á vez moi visual, 
un universo de imaxes a través dos seus versos, a súa maneira de se enfrontar a 
medios, ilusións, ideas e paisaxes vitais que foi pouco a pouco percorrendo ata o 
momento da súa morte.

Unha linguaxe fresca e nova que temos o obxectivo de transmitir ao público máis 
novo, aquel que non se achega de por si mesmo á poesía pero que pretendemos 
chegue a percibir un certo grado de paralelismo entre todas as ideas que Lois 
agachaba nas súas palabras cun mundo actual que, por momentos, tamén hoxe, nos 
engule día a día.

O feito de que o ano das Letras Galegas 2011 estea adicado a un escritor tan 
próximo no tempo e que traballou en claves moi elaboradas da escrita de avangarda 
e da cultura popular xuvenil supón unha oportunidade singular para interesar pola 
cultura de expresión galega a novos públicos. Lois Pereiro non só edificou unha obra 
poética en sintonía cos códigos máis modernos, senón tamén (e xeneracionalmente) 
subsume na súa propia obra e figura unha ampla rede de conexións e referencias coa 
música, o cinema e as artes plásticas.

Co fio condutor da súa propia escrita, na voz dun actor, unha actriz e unha ambiciosa 
escenografía audiovisual que se apoiará nunha intensa e constante banda sonora, 
MUNDOLOIS pretende suministrar a calquera espectador profano no coñecemento 
de Lois Pereiro unha visión fonda, sedutora e interdisciplinar da súa personalidade 
artística.
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“A voz poética de Lois Pereiro é a dun home amarrado ao norai da vida como un 
mariñeiro de Jack London. Un licor que cando se degusta xa non se pode abandonar 
e que nos acompañará, como unha única sombra ata o final. A palabra dun poeta 
que cruzou as selvas de Indonesia na compaña de Conrad, despois de sobrevivir a 
un tifón no Mar da China.

Isto é o que vos propoñemos co noso espectáculo: un paseo descarnado, espido e 
comprometido coa obra de Lois Pereiro. Un achegamento para todos, criado por uns 
poucos. Aqueles que o amamos, devoramos e honramos”
  
(Lino Braxe, director de MUNDOLOIS)

 

Unha coprodución anovadora
A consciencia da situación económica  que certas actividades culturais están a 
atravesar fixo que tres empresas do sector se decidiran a  abordar un proxecto en 
común. Os obxectivos a acadar non son só artísticos. Máis alá destes criterios a 
visión empresarial fai que pensemos no proxecto MUNDO LOIS cunha visión que 
sobrepase á da coprodución, non queremos que se resuma só na colaboración 
empresarial dun xeito puntual e concreto. O noso interese céntrase en descubrir un 
posible novo xeito de levar a cabo a colaboración. 
Conceptos como a rendibilidade por obxectivos, a sostibilidade, o patrocinio 
material e mediático, a non completa subvencionabilidade ou a asunción dunha 
porcentaxe alta de risco están presentes para nós dende o primeiro momento de 
concepción de MUNDO LOIS e sobre todo, dende o momento da unión das tres 
empresas participantes neste proxecto.
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Kachet somos unha plataforma tecnolóxica para a produción total á medida de 
cada fantasía, creando e organizando os soños e apoiando ao mundo das artes con 
creatividade.
Transformamos a realidade, a sociedade, dende a obra. Ferramentas, ideas e 
medios; aportamos distancia, o mando; elaboramos emocións.
En MUNDOLOIS queremos arriscar e chegamos cargados de ilusión. Aportamos 
tecnoloxía, sostenibilidade e faremos deste proxecto un artefacto flexible, que se 
adapte ás necesidades de cada espazo e de cada obra.

Nordesía Producións desenvolve o seu labor nos eidos do     deseño, 
conceptualización, xestión e produción de proxectos culturais e artísticos. As 
claves da súa traxectoria son a profesionalización, a especialización, a eficiencia, a 
innovación, a internacionalización e, sobre todo, o equipo humano que a conforma. 
Nordesía é unha empresa orientada ao traballo en rede con persoas, profesionais e 
empresas de diferentes lugares e culturas. Unha rede de innovación e de ideas. Unha 
rede capacitada para deseñar, producir e comunicar calquera tipo de proxecto. Unha 
rede formada por profesionais de longa traxectoria no ámbito empresarial e cultural, 
con longa experiencia en proxectos innovadores, multidisciplinares, cunha calidade 
artística incuestionable e adaptados ás necesidades concretas de cada cliente. 
Abordamos MUNDOLOIS pretendendo funcionar como a engranaxe dos medios, 
das persoas e das ideas. Darémoslle corpo á coordinación xeral do equipo humano 
que conforma MUNDOLOIS, de todos aqueles a quen lle imos confiar a creación do 
proxecto.

Filmanova é un grupo de empresas audiovisuais, formado na actualidade por 
Filmanova S.L. (sociedade de xestión e de produción, creación de contidos e 
servicios de cine e TV) e Filmanova Invest S.A. (sociedade de investimento en cine). 
A actividade do grupo céntrase na creación e produción de contidos e servizos 
audiovisuais para televisión, publicidade, cine e multimedia. Os criterios de traballo 
e metodoloxía da compañía baséanse en intensos procesos de desenvolvemento a 
través de departamentos propios de creación e produción, na potenciación dunha 
ampla política de alianzas e coproducións e na xestión de recursos financeiros 
propios para garantir a viabilidade e independencia dos proxectos. 
Sendo coherentes con estes obxectivos plantexamos a nosa participación en 
MUNDOLOIS dun xeito activo e renovador do noso propio traballo formando parte 
nesta ocasión da produción dun espectáculo teatral.  
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O equipo humano
LOIS PEREIRO 
(O autor)

Lois Pereiro naceu en Monforte de Lemos no ano 1958. Con dezasete anos marchou 
a Madrid para continuar os seus estudos e alí fundou, xunto con Antón Patiño, Xosé 
Manuel Pereiro e Manuel Rivas, a revista Loia, que só coñecería catro números (o 
último de 1978). Nesta publicación apareceron poemas do escritor monfortino que 
posteriormente serían recollidos en Poemas para unha loia (1996) —libro en que se 
inclúe o ensaio “Modesta proposición para renunciar a facer xirar a roda hidráulica 
dunha cíclica historia universal da infamia”, que fora dado a coñecer ese mesmo ano 
nas páxinas da revista Luzes de Galiza.
De regreso ao país, Pereiro figurou nas antoloxías colectivas recollidas baixo os 
títulos De amor e desamor (1984) e De amor e desamor II (1985), compilacións en 
que figuran nomes como Pilar Pallarés, Miguel Anxo Fernán-Vello,Manuel Rivas, 
Xavier Seoane, Francisco Salinas, Xulio Valcárcel, Lino Braxe e outros poetas de moi 
diferentes tendencias mais que partillaban inquedanzas culturais. Entre as iniciativas 
conxuntas deste grupo heteroxéneo destaca o sostimento da revista Luzes de Galiza, 
onde viron a luz —para alén do ensaio xa citado— os oito primeiros capítulos da súa 
novela inconclusa Náufragos do paradiso.
En vida Pereiro só publicou dúas obras, Poemas 1981/1991 (1992) e Poesía de amor 
e enfermidade (1995), duros e espidos poemarios en que se fan patentes as pegadas 
expresionistas, as referencias á literatura xermánica e certos trazos da contracultura. 
Enfermo de SIDA, Lois Pereiro faleceu na Coruña o 24 de maio de 1996 a causa do 
envelenamento por aceite de colza desnaturalizado, o mesmo día que se coñeceu a 
sentencia do caso. 

ANTÓN REIXA 
(produtor FILMANOVA)

Como artista multimedia comezou a súa andadura escribindo poesía dende o 
Grupo de Comunicación Rompente. Publicou varios volumes de poesía. Foi letrista 
e cantante do grupo Os Resentidos (1982-94). No ámbito da vídeo creación son 
múltiples os seus traballos con traballos como “Salvamento e Socorrismo”, “Chove 
Contra Pasado”, “Electra” “Episodios Familiares”, “Ecus de Amor”, “Nordesía” 
(Vídeo e vídeo performance para o Centro Galego de Arte Contemporánea CGAC),  
“Cuota de Pantalla” (Vídeo instalación para o CGAC) “¿Estarán vivos? ¿Serán de 
Pedra?” (Canal +). Colaborou no argumento de “Alicia en Galicia Caníbal” de X. 
Villaverde, na banda sonora de “Durme Rainer, xa Estás Morto” de A. Segade e no 
guión de “Est-ce Qu’est Rit la Vache?” para Canal + Francia. 
Actualmente preside a produtora  audiovisual Filmanova da que é socio fundador 
e preside o Cluster Audiovisual de Galicia dende o ano 2005.  Escribe en Xornal de 
Galicia e colabora no programa de Julia en la Onda, de Onda Cero. 
 

LINO BRAXE 
(Director/actor)

Lino Braxe participa dende os comezos da súa andaina como actor de teatro en máis 
de vinte espectáculos, e como actor radiofónico en máis de trinta obras dramáticas e 
en seis seriais radiofónicos. Dobrou películas para cine, televisión e video.
Como actor de televisión participou en varias series da TVG e en telemovies, tamén 
apareceu como actor en oito producións cinematográficas e en tres videográficas.
É director de teatro destacando nos últimos dez anos os seus traballos á fronte de 
Teatro Maltés, Teatro Proscrito ou Lagarta Lagarta. Poeta, cantante, dramaturgo, 
narrador, guionista e articulista de prensa.  O seu coñecemento da obra de Lois 
Pereiro e do ámbito dos espectáculos baseados en obra poética fai da súa visión 
unha baza imprescindible en Mundo Lois.
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PACO DE PIN 
(Dirección Técnica e produción executiva)

Socio fundador e conselleiro delegado de KACHET, Paco de Pin desenvolve a súa 
carreira profesional dende mediados dos anos 70 vinculado ao deseño técnico, 
escenográfico e lumínico de espectáculos de diversa índole destacando dende entón 
a súa relación co panorama escénico galego.
A mediados dos anos 90 funda NORDESÍA, entidade a cargo da que leva a cabo 
a súa actividade como xerente en toda a actividade. Entre as mais destacables 
innumerables actos institucionais, proxectos teatrais e musicais, exposicións, etc. 
Como parte activa do tecido asociativo cultural foi presidente de ESCENA GALEGA,   
AGASE (Asociación Galega de Servicios para o Espectáculo) e actualmente é vice 
presidente de AGEM (Asociación Galega de Empresas Musicais).

ANTELA CID 
(Actriz)

Licenciada en interpretación textual pola ESAD, complementa a súa formación nos 
últimos anos en diversos campos da actuación con mestres coma Carme Portacelli, 
Marta Carrasco ou Gracia Querejeta.
Na súa experiencia profesional destaca a súa participación en proxectos como Hotel 
Tívoli, participa tamén en diversas producións audiovisuais da man de Antón Reixa, 
Albert Ponte ou Antón Dobao. Recentemente participa no filme aínda non estreado 
“Doentes” da man do director Gustavo Balza.
Como actriz de teatro destaca a súa experiencia da man da compañía Teatro Do 
Noroeste e da empresa de proxectos teatralizados ESCÉNATE.
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MANU PAZ  
(Escenografía audiovisual)

Na súa etapa de formación reside en Madrid. Destacar deses anos traballos coma 
Operador de Cámara en “Detrás del Maíz” 2003 co que acadou diversos premios en 
festivais e concursos nacionais. 
A súa incursión no documental levao a fronteira de Iraq e Xordania en plena guerra, 
onde filma o documental “Ruwaishid”(2004). Finalizada a época de formación 
regresa a Galicia onde participa na produción e edición de pezas audiovisuais para 
diversos artistas galegos como  Din Matamoro, Carlos Rial ou Xoan Anleo-
Neste periodo tamén cabe destacar os proxectos documentais que o levan a dar 
a volta o mundo no proxecto “BFGOODRICH ARROUND THE WORLD” (2005) 
realizando asi mesmo parte da edición do proxecto. 
Adentrándose na dirección xorde “Un mar de pedra” documental sobre a traxectoria 
artística e vital do escultor Manolo Paz, Peza seleccionada neste ano no Festival 
Internacional de Documentais de Tui, Festival de Cine Internacional de Ourense 
2010.

ALEXANDRE GONZÁLEZ 
(Compositor musical/Músico)

Compositor e intérprete musical, Alexandre ten no seu haber a composición de 
diversas  bandas sonoras tanto en documentais, programas de TVG, grupos musicais 
ou campañas publicitarias. Destacan traballos seus no eido da publicidade xa que 
compón e grava os temas musicais da campaña de ZARA no ano 2009. Tamén 
recentemente encárgase do espazo sonoro para documentais e exposicións como 
“Regreso á Orixe. Xerusalén, Roma, Santiago” ou “Auga, o sangue da terra”.
Vincúlase de cheo no mundo de Lois Pereiro cando acada unha bolsa da entidade 
Caixa Galicia para desenvolver un proxecto musical baseado na poesía do artista.

CECILIA CARBALLIDO 
(Axudante de dirección e coordinadora de produción NORDESÍA)

Inicia o seu contacto coa produción cultural vencellada á actividade teatral 
universitaria. 
Conta  cunha ampla experiencia como xestora tanto en entidades públicas coma 
privadas, entidades e empresas como NOVA GALEGA DE DANZA, A FACTORÍA 
TEATRO,  THEMÁTICA EVENTS ou o AUDITORIO DE GALICIA contaron co seu 
traballo en proxectos culturais dende a fase de deseño. 
Foi Xefa de Produción da AGADIC desde o 2007 ao 2010 onde realiza importanes 
labores de xestión de persoal, xestión de equipos e de proxectos institucionais.
Actualmente desenvolve o seu traballo entre a elaboración e planificación de 
proxectos como xestora cultural  así como na execución dos mesmos como 
productora.
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CANI MARTÍNEZ 
(Márketing e comunicación FILMANOVA)

Licenciose en Psicoloxía. A súa carreira profesional comezou en 1990, combinando o   
traballo como terapeuta co mundo empresarial. 
Constituíu a súa primeira empresa en 1992 e a segunda en 1995, ámbalas dúas 
relacionadas cos recursos humanos. Colaborou en diferentes medios de radio e 
prensa. Coautora do libro “De la Peseta al Euro”, (Ed. Pirámide). 
Incorporase a Filmanova como socia  e a súa actividade na produtora abrangue as 
áreas de produción executiva, e dirección de comunicación, comercial  e marketing.

ELENA COUTO 
(Directora desenvolvemento FILMANOVA)

Licenciouse en Comunicación Audiovisual pola London Guidhall University (Londres) 
e realizou o Máster en Produción e Xestión Audiovisual organizado pola Universidade 
de A Coruña e a Escola de Medios do Grupo Voz. Actualmente é directora de 
desenvolvemento de Filmanova. Tamén desempeña  labores como produtora 
executiva ou produtora asociada e responsable  dos proxectos de coprodución 
internacional.

ARMANDO SALAS
(técnico)

Técnico superior en Imaxe e Son polo IES da Coruña.
Dende xuño de 2002 comeza a traballar en KACHET realizando labores de técnico 
de iluminación, operador de cámara, realización de vídeo, técnico de son e tramoia.
Nos últimos anos destacan os seus traballos como técnico de Kachet en todos os 
espectáculos da compañía Pífano, Ballet Studio, Aula de Teatro da Universidade de 
Santiago e xiras musicais con Os Cempés, Mercedes Peón ou Fia na Roca.
Con moitos deles así como mais recentemente en diversos espectáculos de maxia 
ten realizado traballos como deseñador de iluminación.

JOSE ÁNGEL VIÉITEZ CENDÓN “PERELLO” 
(técnico)

Montador de equipos e estructuras, leva desenvolvendo o seu traballo en KACHET 
dende o 1994. 
Como parte integrante do equipo de traballo dende a creación de dita empresa é 
destacable a súa participación no deseño íntegro dos proxectos así como da súa 
implementación técnica. 
Destacan os seus traballos ao longo da extensa experiencia de compañías de teatro 
como Teatro do Aquí, Teatro Bruto ou A Factoría Teatro.
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Compromiso empresarial. 
Creación de emprego. 
Sostenibilidade social 
MUNDOLOIS en números

• 3 empresas unidas para un proxecto común. 
• Ao redor de 5 empregados propios de cada entidade empresarial tomarán parte 
nalgunha fase de MUNDOLOIS.
• 13 persoas no equipo artístico. 
• Mais de 20 profesionais externos tomarán parte nalgunha das partes de creación e 
produción do proxecto. 
• Inversión media de 30.000 € por parte de cada unha das pezas do puzzle 
MUNDOLOIS. 
• Previsión de ao redor dun 80% de media de ocupación por función en cada 
representación do espectáculo.

Paralelamente, poñerase en funcionamento unha web con todos os detalles do 
proxecto e que será unha referencia imprescindible e atractiva para todos aqueles 
usuarios interesados en Lois Pereiro, na creación poética e para todo o relativo ao 
Ano Lois Pereiro pola decisión da RAG de dedicarlle o Día Das Letras Galegas 2011.
Unha potente presenza multimedia que conseguirá a visibilidade de MUNDOLOIS 
moito antes da creación do espectáculo facendo dos contidos interactivos unha nova 
vía para o coñecemento da obra do autor; vídeos, textos, documentos inéditos, etc.

© Álbum familiar de Lois Pereiro



Contacto: 
info@mundolois.gl
www.mundolois.gl

676 865 908 (Cecilia Carballido)
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