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Loia ou o fardel dos soñ os primeiros

Os galegos trasterrados levan consigo a saudade da
terra que deixaron    Tamén  acontece no caso dos estu-
dantes universitarios que, por non teren acubillo acadé-
mico na sú a terra, foron estudar a outros lugares    E alí ,
fose en Madrid, Barcelona, Salamanca ou Roma, abrolla-
ron esplén didas iniciativas culturais, en forma de publi-

cació ns, agrupació ns culturais e literarias ou xermolos de futuros
movementos polí ticos   Un exemplo deste tipo de iniciativas é a
revista Loia, obra dun fato de mozos instalados temporalmente no
Madrid dos anos setenta, entre os derradeiros golpes do tardofran-
quismo e as primeiras badaladas do que logo se coñ ecerí a como
“ Transició n democrática”  

Aqueles mozos, universitarios e inquedos, asomados á contracul-
tura underground, urbana e universitaria do Madrid previo á “ movi-
da” , apostaron pola reflexió n e pola acció n, polas sinerxí as de grupo
e polo impulso colectivo, innovador e rupturista    E así  agromou
Loia, unha publicació n galega alternativa   Foron catro nú meros
que viron a luz entre 1975 e 1978, que acolleron entre outras ache-
gas as primeiras expresió ns poéticas de Lois Pereiro, prematura-
mente desaparecido, quen neste 2011 lle dá nome, rostro e obra ao
Dí a das Letras Galegas     Tal foi a vontade da Real Academia Galega
de se sumar a esta recuperació n dunha figura algo maldita e dunha
xeració n radical e urbana

O Consello da Cultura Galega adoita sumarse cada ano á gran
festa da lingua, a literatura e a cultura galegas cunha publicació n
facsimilar que vén  a subliñ ar e divulgar algú n trazo da obra da figu-
ra senlleira evocada na efemér ide    Neste ano pensamos en resca-
tar as páx inas de Loia, revista feita con escaseza de medios e con
algú ns, inevitables, soñ os rotos    Pero tamén  con talento, xenerosi-

ESTUDO LOIS revisado2.qxd  14/04/11  10:30  Página 7



8

dade e compromiso para abrir fiestras e albiscar rumbos e horizon-
tes novos   Quizais porque, como escribira o Lois, “ precisabamos
animar ao sol a saí r”  e “ precisabamos animar á choiva a saí r” . 

O Lois Pereiro andou por estas páx inas na compañ a do seu irmá n
Xosé Manuel –m oito agradecemos o seu apoio e axuda para dar a
lume estas páx inas daquela revista–, de Manuel Rivas, Antó n Patiñ o
e Menchu Lamas, Delfí n Mariñ o e dalgú ns algo menos mozos ca
eles (Fermí n Bouza, Vicente Araguas), conformando un equipo novo
e plural, no que artes e literatura, xornalismo e banda deseñ ada
andaban de parcerí a    Fica na memoria agora rescatada “ O campo
das ratas”  e o arrepío núo da morte     E a inevitable inadaptación
dos novos naquela prolongació n tan alongada e pétr ea aludida, ou
así , en “ Dispois do tempo frí o!” , poema en que Lois Pereiro sente
que: 

Dispó is do tempo frí o

sabes que estamos perdidos

entre un pouco 

de violenza.

[…] 

Pero dimpó is disto

queda o silenzo 

en guerra.

Quince anos despois da desaparició n fí sica do poeta Lois Pereiro
(Monforte de Lemos, 1958-A Coruñ a, 1996), este libro dé ixanos ver
anacos dos seus comezos, que moi logo agromarí an na efervescencia
cultural dos anos 80     É  obra individual e tamé n grupal, que loitaba
por sumarse ao inacabable diá logo coa contemporaneidade   Con
esta edició n facsimilar queremos contribuí r ao rescate da dimen-
sió n contemporán ea e radical dun autor, individualista e escé ptico,
comprometido e distante, silandeiro e falador á sú a maneira, final-
mente convertido nun autor de culto que hogano, por decisió n da
RAG, pasará a ser autor medianamente popular

Os textos que acompañ an esta edició n facsimilar contextualizan a
revista e reviven unha parte daqueles soñ os primeiros dos que esta-
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ban chamados a contribuí r, xunto con outros grupos formados nas
cidades de Vigo e d’ A Coruñ a a darlles novos azos á cultura e á lite-
ratura galegas    Algú ns textos son obra dos promotores da revista
(Pereiro, Rivas, Patiñ o), o que lles permite ollarse a si mesmos nun
espello que ten máis anos dos que eles tiñ an cando o construí ron

Outro texto é debido á pluma de Helena González, profesora de
literatura galega na Universitat de Barcelona, que conxunta pericia
profesional e sensibilidade de “ residente ausente”

No seu conxunto, textos e facsí mile forman agora unha nova uni-
dade que debe resistir mái s comodamente o paso do tempo    Como
o resiste aquela obra auroralmente publicada en Loia por unha
xente moza que non podí a saber a onde chegarí a, pero que era
consciente de que debí a cambiar o mundo   Esta pouco coñ ecida
revista é a mellor expresió n daqueles soñ os e utopí as que, polo
menos en parte, se volveron realidade   Non é pequena seitura
poder comprobar agora que aquela fondura poética de Manuel
Rivas ou do homenaxeado Lois Pereiro, as habilidades organizativas
de Xosé M. Pereiro ou a capacidade creadora de Antó n Patiñ o son
agora froita ben madurecida no seo da cultura galega
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UN ANTIMANIFESTO CHAMADO LOIA
POR

XOS É  MANUEL PEREIRO
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Na décad a dos 70, a poesí a en Galicia era en certa forma −non na pexo-

rativa− un koljós. Un campo comú n traballado individualmente, no que

se mesturaban as referencias rurais, propias ou en homenaxe ao mundo

que preservara o idioma, coa reivindicació n social e nacional. Os mozos

creadores formaban colectivos de axitació n lí rica e brandí an manifestos,

arremetendo contra o que habí a e reclamando o que deberí a de haber.

Loia era todo o contrario, aí nda que acabarí a sendo o mesmo. Foi un

antimanifesto que se converteu en manifesto. 

Quizais polas caracterí sticas dos integrantes. Unha revista de poesí a

feita en parte por xentes que non eramos poetas. É rao Lois Pereiro.

Manuel Rivas ér ao, pero tamé n narrador e xornalista. Non o eramos nin

Antó n Patiñ o, nin Menchu Lamas, nin eu. Fermí n Bouza e Vicente

Araguas tiñ an dí as e algú n colaborador, como Delfí n Mariñ o, nin escritor

era, aí nda que resultou selo. É  unha revista galega feita por xente que se

coñ eceu en Madrid (quitado a obvia excepció n de Lois e eu). Manolo e eu

atopám onos en 1973, acabados de chegar á Facultade de Ciencias de la

Informació n, identificados −e mesmo acurralados− polo acento. Despois

seguimos xuntos, protexén donos lombo contra lombo, como nas pelí cu-

las, contra a realidade mediocre da universidade e do Madrid da é poca.

Como eramos novos e tiñ amos tempo, pensabamos que podiamos e

debiamos saltar ese valo e ir mái s alá.  Argallabamos actos culturais, con-

certos (Miro Casabella, Benedicto e Bibiano) e representació ns teatrais

(Teatro Circo), vendiamos libros de Galaxia na Facultade…,  todo con bas-

tante án imo e nulo beneficio. 

Un dí a ocorréu senos (penso que a el) que, como eu tiñ a un irmá n

poeta en Monforte, podiamos facer unha revista. A Manolo falár anlle dun

rapaz tamé n de Monforte (que eu non coñ ecí a) que debuxaba moi ben.

Chamáb ase Antó n Patiñ o e resultou ter unha moza, Menchu Lamas, que

tamén  fací a deseñ os. Quedamos unha tarde os catro no café Tambor, en

Argü elles, un daqueles novos locais para xente enrollada, con cadeiras de
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enea e mesas de aglomerado pintado, que empezaban a agromar entre as

cafetarí as e snacks-bar de formica e cromados que constituí an tamé n o

mediocre panorama hostaleiro da ép oca (o que non impedí a que no

Tambor nos espetasen doce pesetas por un café con leite, como compro-

bamos con espanto de rú sticos chegados á capital). 

Falamos e fumamos e seguimos falando e fumando (daquela fumaba-

mos todos, e en todas as partes). Queriamos facer unha revista distinta,

que tamén  saltara os valos, aí nda que fosen outros. Tiñ amos claro o que

queriamos, ou mái s ben o que non queriamos. Non queriamos ser serios,

nin ép icos, nin marcar camiñ os polos que habí an discorrer outros. Teñ o

claro que Manuel Rivas era o ideó logo, o director implí cito, que propoñ í a

colaboradores. Lois mandaba os poemas e logo comentaba: “ Umm...

Quedou ben” , co seu sorriso tenro. Eu era o secretario de organizació n e

capataz. Entre outras cousas, porque Rivas volveu a Galicia a traballar na

metade da carreira, e foi facer o servizo militar a Donosti. Soamente í a a

Madrid a examinarse ou dar unha volta, polo que o labor da redacció n

faciám olo por carta. Daquela, como eu viví a preto da facultade, debí a de

ser o ú nico dos amigos da miñ a promoció n que asistí a á s 9 da mañ á  á s

aulas da materia que pomposamente se chamaba “ Tecnologí a de la

Informació n” , e na prác tica se reducí a a aprender o uso do tipó metro −e

por iso era coñ ecida como “ la asignatura de la reglita” − para cadrar e

compoñ er textos. A iso se debeu que en Loia (como logo en La Naval), a

miñ a tarefa principal fose o deseñ o gráf ico. Antó n Patiñ o e Menchu

Lamas eran os encargados de darlle altura gráf ica ao resultado, sancio-

nar as miñ as propostas e debater sobre deseñ o e o mundo en xeral, cousa

que faciamos no micropiso que habitaban en Malasañ a (tan micropiso

que durmí an debaixo do estaribel onde gardaban os cadros, co risco de

morrer esmagados pola propia obra) e no que eu me presentaba estrate-

xicamente un pouco antes da hora da merenda. Foi Manolo, que xa apun-

taba a sú a teima de incluí r paxaros na sú a obra, quen propuxo chamar-

lle Loia (prevendo sen dú bida que logo a compararí a cun pardal no

metro), presentando como argumento o dicionario galego-castelá n de

Galaxia, no que figuraba coas acepció ns de “ alondra” , “ patrañ a, mentira

inventada para engañ ar” , “ rumor”  e “ alabanza” , polisemia ampla e con-

traditoria que nos seduciu de inmediato por axeitada ao obxectivo.
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Cartas de Manuel Rivas a Xosé Manuel Pereiro, desde Galicia ou desde o cuartel de Donosti onde fací a o
servizo militar, con indicació ns para a edició n de Loia.
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O primeiro resultado desa sobredose de fume, cafés  e colacao con

galletas, o nú mero 1, saí u a fins de 1975. A portada era unha pá xina coa

filmografí a de Tarzán , arrincada probablemente dunha das revistas de

cine que mercaba Lois, na que o lugar das fichas das pelí culas estaba

intervido por unha serie de citas que a nó s (nomeadamente a Manolo e a

Lois) nos parecí an significativas da nosa intenció n de despistar (Pound,

Pessoa, Pasolini, Maiakovski) e polos cré ditos da autorí a. Os catro de

sempre, mais un amigo estudante de enxeñ eiro, Delfí n Mariñ o, que tiñ a

o detalle de achegar xuntos debuxo e texto. Aparece mencionado Lois

Caeiro, pero ao cabo non se incluí u a sú a achega (penso que un texto en

forma de carta) por motivos que non recordo. O mesmo erro repetiuse no

nú mero 2. Non foi o ú nico caso de impublicado. Antó n Lamazares pasou-

nos un enorme poema −tamén  no senso fí sico−, do que fomos adiando a

sú a inclusió n por cuestió ns téc nicas, e Xavier Seoane creo que mandou

outro, ou iso anunciaba Rivas nunha carta. Deste nú mero 1 debemos tirar

arredor dun cento de exemplares, e o logotipo fixé molo á  man, ou mellor

dito, a peito, soprando tinta sobre unhas plantillas metál icas, seguindo a

técn ica do estarcido ou stencil, da que Patiñ o sempre foi moi devoto. 

O resto do curso botám olo (non exclusivamente) en facer o nú mero 2,

que datamos en xuñ o de 1976. A portada era a foto dun cuarto da nosa

casa de Santa Cristina do Viso, no Incio, onde foramos pasar un dí as

Manolo e eu, imaxino que nun intento meu de convencelo das bondades

do campo (eu daquela era un militante ruralista, e el un afervoado urba-

nita). Foi un afondar nas teimas esbozadas no primeiro, fundamental-

mente no uso de letras e tramas transferibles e na utilizació n de fondos

extraí dos das imaxes cotiá s para contrastalos cos poemas, tentando crear

así  unha mensaxe nova, entre o iró nico e o sorprendente, oposta á  ele-

gante soidade dos versos sobre fondo branco habituais nas publicació ns

e libros de poesí a. Así , usamos desde unha pá xina do recentemente apa-

recido daquela xornal El País (a da grella de televisió n, a secció n má is

irrelevante e, ao tempo, má is pop) ata un daqueles esquemas de sociolo-

xí a marxista que proliferaban na é poca. Tamé n unha colaxe feita a dú as

mans, “ ¡ Nó s os inadaptados!” , que tentaba reflectir de forma non moi sutil

como nos sentiamos naquel Madrid que acababa de despedir ao seu omni-

presente veciñ o Francisco Franco: uns anacos da Galicia que botabamos
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Orixinal en formato DIN A3 de Antó n Lamazares que ao final non foi incluí do na revista por dificultades
no deseñ o.
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de menos chantados nun mapa da cidade. Pero o má is relevante daquel

Loia foi a inclusió n dun colaborador de prestixio. Ou mellor, de dous:

Patiñ o e Casal. De Reimundo Patiñ o, outro ao que non lle saï amos da

casa, aproveitando ademais que os Pereiro nos mudaramos ao Paseo de

Extremadura, onde el viví a, que nos ofreceu o tesouro dun dos contos, “ O

campo das ratas” , do seu amigo Xohán  Casal, morto moi novo e sen

publicar nada, e un debuxo que fixo Reimundo para ilustralo. O reloxo

espertador que tamé n ilustra o conto era, compró boo agora, o do apara-

dor do cuarto da miñ a avoa Balbina. A imaxe das á rbores, outro resulta-

do da nosa excursió n etnofotográf ica ao Incio. 

O segundo nú mero dunha publicació n é a proba de que o primeiro non

foi unha casualidade ou unha arroutada, de que hai proxecto. Así  que nel

cometemos o atrevemento editorial de numerar os exemplares e indicar

a tiraxe cunha imprentiñ a de tampó n. 

O terceiro nú mero é o da consolidació n. O Loia que acudiu por tercei-

ra vez á  cita da fin de curso xa non estaba feito a fotocopia en calquera

das copisterí as ás que peregrinabamos na nosa condició n de estudantes.

Rexeitamos, temerosos, a oferta de facé rnola de balde á s agachadas dal-

gú n dos monfortinos que atendí an tendas no Drugstore da rú a Fuencarral

(unha das primeiras mostras que houbo, naquel Madrid da Transició n, do

cosmopolitismo rutilante e sedutor que existí a polo mundo adiante), e

acudimos a un establecemento que dispoñ í a do adianto chamado offset

rápido, descuberto por Patiñ o/Lamas. Permití a unha maior calidade de

impresió n, mesmo usar unha cor a maiores do negro e un prezo axusta-

do a partir de certa cantidade. Así  que aquel nú mero tres foi o primeiro

en que non houbo contribució ns manuais ao resultado final (e tamé n

introduciu a numeració n das pá xinas, impresió n polas dú as caras e con-

traportada). A portada, en orgulloso pero discreto bitono, era unha pá xi-

na dunha revista literaria da emigració n, posiblemente Céltiga, que

Blanco Amor e Suár ez Picallo dirixiron en Bos Aires de 1924 a 1932.

Tamén  por primeira vez o staff era desprazado ao interior. 

Eramos, segundo se detallaba nunha listaxe de clases e idades, 2 ensi-

nantes (31 e 25 anos) [outra fichaxe, Fermí n Bouza, e Delfí n Mariñ o], 1

xornalista (19 anos) [que viñ a sendo Rivas], 1 obreiro (19 anos) [Manuel

Casás, veciñ o de Manolo no Castro de Elviñ a], 1 estudante en paro (19
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anos) [Lois], 1 pintor (20 anos) [Antó n] e 1 estudante (20 anos) [eu]. Con

todo, penso que na relació n falta Marí a Rivas, a irmá maior de Manolo,

que achegara un debuxo cunha linguaxe de xeroglí fico pel roxa, e que

logo consolidarí a a sú a presenza como debuxante. Aquela edició n (a

ú nica tamén  que tivo tí tulo, S/n e outras rúas, que campaba no medio

dunha homenaxe ao noso admirado Conan o Bár baro) dobraba en pá xi-

nas as anteriores, e foi un dispendio colectivo: Antó n Patiñ o fací a xa

debuxos e colaxes a toda páx ina, Delfí n Mariñ o afrontaba no mesmo

nú mero o relato e o ensaio, e o deseñ o afondaba xa na utilizació n case

sarcástica dos vellos debuxos que atopabamos no Rastro e dos obxectos

de uso cotián . Obxectos en senso estrito. As páx inas que levabamos a

imprimir, ante o receo asombrado dos encargados, incluí an plumas de

avestruz procedentes dalgú n sombreiro, follas secas ou bolsas de té . 

O cuarto nú mero é o da fin de ciclo (seino por experiencia, todas as

revistas en que participei, Loia, La Naval ou Bravú, tiveron a mesma

secuencia, crecente pero limitada: catro nú meros), e quizais por iso apos-

taba claramente polo clasicismo decadente (pero amodo) e polo reforzo

das raí ces. A portada era unha foto de estudo dos meus avó s paternos co

meu pai. A páx ina de créd itos usaba como fondo o carné  de emigrante de

Evaristo Pereiro, o irmá n maior de meu avó  Hermenegildo, que morreu

en Cuba. Habí a unha chea de novidades. Nas primeiras páx inas incluí -

mos un poema de Xosé Luí s Bilbao (de quen hoxe non poderí a dar noti-

cia); outro de Vicente Araguas (sobre o fondo do “ catecismo”  das

Mocedades Galeguistas), que tamé n traducí a a Pound baixo o pseudó ni-

mo de Millán  Neira; e os debuxos de Marí a Rivas e de Pedro Iglesias,

outro monfortino trasterrado. Tamén  un relato de Fermí n Bouza (un

“ proiecto” , como el salientaba, do que acabarí a sendo o seu primeiro

libro, Memorias do diaño, que eu deseñ ei logo) sobre o fondo do primei-

ro nú mero de Faro de Vigo (facsí mile que eu conservaba dunha excur-

sió n escolar) e outro, A minha catedral de menino, de João  Guisá n (que

despois editarí a nos Cadernos da Gadaña, de Reimundo Patiñ o, o seu pri-

meiro libro, A orixe certa do faro de Alexandría). Rivas e eu demos saí da

á inmersió n semió tica que daquela sufriamos na Facultade cunha aná li-

se paraacadém ica da “ Carballeira de San Xusto (a da folla revirada)” .

Deste nú mero penso que chegamos a editar 500 exemplares.
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Orixinal de Fermí n Bouza: Loia 4, p. 9.
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Como se ve, levabamos camiñ o de constituí r un grupo mái s ou menos

só lido e máis ou menos xeracional. Mesmo case todos nó s sucumbimos

ao engado necesario, daquela paralelo, de formar parte da mesma orga-

nizació n polí tica. Pero a metade de nó s non quedamos en Madrid, senó n

que fomos a Galicia a seguir as nosas vidas, afrontar outros ou semellan-

tes proxectos e cometer parecidos erros. A revista morreu porque xa non

podí a medrar máis e porque unha tiraxe de medio milleiro de exempla-

res xa non se esgota vendén dollela aos amigos ou deixando pequenos

lotes nalgunhas librarí as. Mesmo non funcionou unha estratexia que

emprendemos Rivas e eu, mandar cartas a xeito de imposto revoluciona-

rio (daquela aí nda se podí an facer bromas coas cousas serias) solicitan-

do axuda a xente con diñ eiro (nese tempo xente con diñ eiro eran os ami-

gos que tiñ an un soldo xa consolidado, como Perfecto Conde, Pepe

Caamañ o ou Xan Ló pez Facal, que eu recorde). E, sobre todo, teñ o claro

que morreu porque todo ten o seu comezo e o seu cabo, e tamé n que o

nú cleo duro que fixo que hoxe se siga a falar de Loia eran aquela ducia

de poemas que destilaban en cada nú mero dous daqueles inadaptados

orgullos de selo, Manuel Rivas e Lois Pereiro.

Carta remitida a Xosé Luí s Mé ndez Ferrí n con algú ns exemplares de Loia.
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LOIA NA LEMBRANZA
POR

ANTÓN PATI Ñ O
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As revistas literarias foron sempre un decisivo espazo no agromar

dunha xeració n, adoitan servir nese contexto de xermolo e aglutinante,

facendo de eficaz elemento cohesionador. A humilde revista que fixemos

en Madrid daquela (entre os anos 1975-1978) permitiu rexistrar, con moi

poucos medios, aqueles soñ os primeiros. Alí  está n recollidas as primeiras

entregas poéticas de Lois Pereiro e de Manuel Rivas, que son a cerna lite-

raria da publicació n. Loia foi como un contedor de inquedanzas colecti-

vas, onde rexistrar escritos, soñ os, viñ etas, deseñ os, anceios experimen-

tais e xogos expresivos. A tiraxe era tan cativa que moi poucos

privilexiados tiveron oportunidade de ter nas mans un exemplar orixinal

da revista. Agás  o derradeiro nú mero, cunha tiraxe meirande e unha

mellor calidade de edició n, os outros anteriores coido que non chegaron

a superar o cento de exemplares numerados, editados en fotocopias.

Nalgures comentei a miñ a lembranza do primeiro encontro que tive-

mos para a revista, no café  Tambor, situado na rú a André s Mellado,

nunha xuntanza onde estiveron tamé n Manuel Rivas, Xosé  Manuel

Pereiro e Menchu Lamas. Lembro que naquel primeiro encontro non

estivera Lois Pereiro. Non recordo como contactou Xosé  Manuel Pereiro

con nó s, nin sequera quen propiciara a relació n. X. M. Pereiro foi dese-

ñ ador grá fico e alma mater, o que elaboraba a revista e a trataba amodo,

con moito agarimo, coma se fose unha criatura doce e frá xil que cumprí a

coidar. Creo que foi o má is teimoso defensor do proxecto. Lembro unha

chea de xuntanzas con Xosé  Manuel Pereiro, nas que faciamos longos

faladoiros, nun pequeno estudo que tiñ amos na rú a San Hermenegildo, a

caró n da Glorieta San Bernardo.

CARTOGRAFÍ A DO DESARRAIGAMENTO

Amosa o proxecto da revista Loia a fasquí a da distancia, a tatuaxe do

afastamento, a señ ardade daquel fato de rapaces galegos “ trasterrados”  á
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capital do Estado. Ten moito de emblema da situació n aní mica do exilia-

do o traballo conxunto que presentan Xosé Manuel Pereiro e Manuel

Rivas (case a xeito de poema visual) nunha colaxe que fixeran coa lenda:

“ ¡ Nó s os inadaptados!” , salientando a cartografí a do desarraigamento

sobre un fragmento do mapa de Madrid. Con incrustació ns do litoral

galego sobrepostas. Tamén  algunha foto reivindicativa. Un personaxe

recortado dun debuxo de Xaquí n Marí n lanza aquela proclama de

Vicente Risco. A lenda “ ¡ Nó s os inadaptados!”  serve de metáf ora expresi-

va daquel primeiro tempo de incerteza no asentamento inicial en Madrid.

O iró nico alcume Carallo 29 foi o que utilizaron para asinar aquela cola-

boració n compartida.

Asinaron outro texto de xeito conxunto Manolo Rivas e Xosé  Manuel

Pereiro ao redor da “ aná lise semió tica dunha cantiga popular galega, o

senso eró tico e mais a relació n co punk” , que expresa un contexto cultu-

ral ben preciso, onde a semió tica vai ter unha paró dica reinterpretació n

nun simulacro ou iró nico traballo de campo antropoló xico cheo de

retranca. Conxurando talvez a sobredimensió n asignada daquela á

semió tica nos estudos de Xornalismo e noutras disciplinas. Este artigo

permí tenos falar doutro ingrediente moi presente na revista: o humor. O

sentido do humor que desprende a portada do nú mero 2, onde a cabe-

ceira da revista está escrita xusto no penico da foto. Nese senso podemos

considerar o humor como unha das ponlas creativas do proxecto, outra é

a señ ardade, o pouso melancó lico que vai pigmentar cada un dos nú me-

ros da revista.

A poética de Loia está  sustentada nun diá logo entre referentes da

memoria cultural do noso paí s, xunto a imaxes de gravados modernistas

e simbolistas (nun ecoar inzado da señ ardade do tempo pasado) coa

pegada simultán ea da inflexió n moderna a travé s dunha morea de ana-

cos de có mic, referentes de prensa, imaxes cinematográ ficas e doutros

eidos. A mestura dunha xenealoxí a antiga na procura das orixes e da

identidade mái s afastada en simbiose co cotiá n e mais a tatuaxe da

modernidade. Tanto no eido literario como no á mbito visual acontece esa

estratexia de curtocircuí to ou campo magné tico de ingredientes afasta-

dos, onde coexisten referentes de distintas é pocas. A xeito de impulso

alegó rico retroprogresivo. Coma se dous tempos estivesen a dialogar nun
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mesmo espazo compartido. A xanela retrospectiva aberta ao mito, á

novela familiar, coa pegada simbó lica do tempo pasado como sedimento

aboian a caró n do contraste coa estét ica da abstracció n e co fermento

xestual nunha metamorfose excitada (que figura reverter polas marxes)

tentando saí r da páx ina nun espazo all over, que semella mesmo reben-

tar as beiras, como fuxindo de calquera lí mite posí bel. A peculiar posi-

ció n de Loia xorde desa irradiació n: no enfrontamento de dous mundos.

Coido que dun xeito intuitivo configurouse daquela unha virtual aliaxe,

nunha insospeitada mestura de referentes culturais. Simbolicamente

agroma o compromiso cos sinais de identidade da cultura propia e por

outra banda a dinám ica dos procesos contemporá neos que í an chegar a

nó s a través de moitas influencias contraditorias. Memoria da identidade

e contemporaneidade xuntas. O proverbial eclecticismo como clave da

ép oca aboia a pouco que nos acheguemos a inventariar o contido dos dis-

tintos nú meros. Tamén  o transvasamento entre cultura de masas e a cha-

mada alta cultura agroma como eficaz dialé ctica. A utilizació n fragmen-

taria do có mic está  preto dos situacionistas, en que con absoluta

liberdade coexisten usos e instrumentalizació ns heterodoxas de persona-

xes procedentes da banda deseñ ada má is popular (Conan) ou propostas

de culto máis minoritarias (coma os debuxos de Jeff Jones para Idyl).

ANOS CONVULSOS

Loia permite reconstruí r unha breve panorá mica do Madrid daquela

(xusto no esmorecer da ditadura). A revista aparece naqueles anos cru-

ciais entre a morte do ditador e o comezo da Transició n. Tempo convulso

no que a rú a ferví a en Madrid en manifestació ns que pedí an liberdade,

amnistí a e estatuto de autonomí a. Proclamas que se escoitaban polas rú as

cé ntricas, na Gran Ví a, nas universidades, mobilizació ns así  mesmo a

caró n do cá rcere de Carabanchel para que os presos polí ticos puidesen

escoitar o ecoar daquela magné tica ladaí ñ a. Un tempo moi politizado na

procura da recuperació n das liberdades democrá ticas. Triunfaba o teatro

de Bertold Brecht. A filmoteca era unha xanela aberta ao cine universal:

Pasolini, Eric Rohmer, Robert Altman, Syberberg, Fritz Lang, Dreyer,

Murnau…  As sesió ns monográ ficas nos colexios maiores universitarios
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Carta de Antó n Patiñ o a X. M. Pereiro na que dá noticia da participació n de Rompente na manifestació n
do 25 de xullo.
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con ciclos dedicados a Bergman, Chaplin, Buster Keaton e outros directo-

res de cine permití an facer un seguimento intenso. Definiu aqueles anos

Lois Pereiro como unha enchente, un vó rtice ou axitado remuí ñ o de

influencias. “ Leonard Cohen, Lou Reed, o Rock, Alicia en ´Wonderland´,

Arte ´dexenerada´, Expresionismo, comunismo surreal, o pesimismo terro-

rista literario e marxinal, os Clá sicos, de Esquilo a Chejov, a Arte é  Vida, for-

mando todo un vé rtigo experimental que inundaba a alma pouco a pouco,

e Shakespeare, Shakespeare, Shakespeare; as culturas indí xenas e os soñ os

do aborixe australiano, a mestizaxe oriental, africana dos shamá ns. E todo

iso xirando e creando un vé rtigo cara a unha loucura suicida” . 

XOHÁ N CASAL E REIMUNDO PATIÑ O

“ A fraterna voce do luar/ na noite sacra” , con estes expresivos versos

de G. Trakl encabezou Manuel Rivas o poema “ Serpe con azas” , dedica-

do a Reimundo Patiñ o (publicado no derradeiro nú mero de Loia). Un

poema en que latexa o recendo dunha pintura de Reimundo Patiñ o titu-

lada Samurai no luar, unha abstracció n case vorticista de fluí dos ritmos

en espiral. O meu curmá n Reimundo Patiñ o Mancebo representa na

revista unha ponte coa xeració n anterior, cos Brais Pinto. En moitos

aspectos podemos considerar que entó n, contra a metade dos setenta,

houbo outra vez un reverdecer dos sinais culturais de Galicia na capital

do Estado. Unha atmosfera de procura da liberade, na que a presenza de

estudantes galegos desprazados era moi notá bel nos actos culturais que

se realizaban nun principio no Club de Amigos da Unesco, en Sargadelos,

no Ateneo de Madrid, na Irmandade Galega ou en Ló strego. Un ecosiste-

ma vibrante onde coexistí an as inquedanzas polí ticas a travé s da mili-

tancia na ANPG e unha escisió n sú a, a APG, organizació n asemblearia de

vida efém era na que estivemos integrados.

Con Reimundo existí a unha quí mica especial, viví a a caró n deles no

Paseo de Extremadura e habí a xuntanzas moi divertidas nas que

Reimundo estaba sempre a rir a cachó n na compañ a daquela nova xera-

ció n de rapaces. Mergullado na mesma atmosfera de reinvenció n de

Galicia que tivera anos denantes cos seus amigos de Brais Pinto. Para o

meu curmán  foi motivo de fonda alegrí a o feito de se atopar cunha nova
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xeració n que dalgú n xeito mantiñ a unha continuidade coas arelas de

emancipació n e loita galeguista. Figuraba un relevo xeracional co que foi

estabelecer unha espontán ea empatí a. Daquela, nese contexto de pro-

funda afinidade ideoló xica coa mocidade, achegou Reimundo o lendario

poema de Xohán  Casal titulado “ O campo da ratas” sobre os asasinatos

da Coruñ a no 36. Acompañ ado dun debuxo seu como imaxe arquetí pica

da represió n. O maxistral poema de Casal permanecera iné dito até

entó n. Reimundo, que participara na fundació n da UPG, da que logo se

afastarí a, chegou a integrarse no contexto de animació n daquela, conta-

xiado pola efervescencia da mocidade, na Asemblea Popular Galega.

Foron moitas as promoció ns de estudantes e traballadores galegos que

pasaron polo piso de Reimundo no Paseo de Extremadura, lugar de

encontro, onde houbo intensos debates e faladoiros. De xeito que pode-

mos considerar o labor de axitació n cultural e dinamizació n polí tica de

Reimundo semellante ao que podí an desenvolver mesmo os outros colec-

tivos culturais e asociació ns. O poeta Xavier Rodrí guez Baixeras ten fala-

do daqueles anos evocando unha viva lembranza da sú a personalidade:

“ Durante un tempo, desembocamos todos na casa de Reimundo Patiñ o,

onde aí nda quecí a o ú ltimo remol da Brais Pinto. Patiñ o, ´raio tolo´, pre-

senza arrebatadora, duradoira amizade” .

Naquela altura (contra 1976) publica Xosé  Luí s Mé ndez Ferrí n o seu

memorá bel Con pólvora e magnolias, que tivera unha acollida moi boa. Para

Lois Pereiro foi un libro influente e coido que todos nó s atopamos unhas cla-

ves simbó licas, polí ticas e literarias moi sedutoras naquela entrega.

POEMAS DE LOIS PEREIRO

A editorial Espiral Maior editou o libro Poemas para unha loia no ano

da morte de Lois Pereiro. Un libro cun limiar de Manuel Rivas e outro de

Manuel Marí a. Foron editados os poemas de Loia na compañ a tamé n dun

caderno en que se reproduce o seu manifesto “ Modesta proposició n para

renunciar a facer xirar a roda hidráu lica dunha cí clica historia universal

da infamia” . 

A sú a compañ eira Piedad Cabo aparece en moitos dos poemas como

interlocutora privilexiada. Formaron un tán dem creativo nunha vida cun
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pronunciado recendo literario, no que o posicionamento esté tico ten

unha dimensió n asemade moi importante. O cinema compartido nas lon-

gas sesió ns monográ ficas foi unha aprendizaxe veloz da modernidade.

En Loia hai un poema homenaxe á  pelí cula Dyn-Amo de Steve Dwoskin.

Existen unha chea de poemas dedicados a Piedad Cabo: “ Encontro con

Piedad. Volta e retorno do sol. Eu amo, ti amas, il ama” . Cunha ben

expresiva dedicatoria intemporal (como definitiva e concluí nte senten-

za): “ A Piedad, sempre” , coma no radical pacto contra a morte do roman-

ticismo. Amor eterno, alén  da morte. A iconografí a do “ eterno feminino”

acompañ a moitos dos seus poemas. Nó tase ben que o poeta participou na

escolla de moitas daquelas imaxes. Os poemas son reinterpretados na

páx ina a través  da maquetació n do seu irmán . O poema “ Leonora en con-

fidencia”  está dedicado a Geluca, unha amiga de Monforte de Lemos. 

A presenza da morte, mesmo algú n poema en que fala do suicidio. As

palabras do poema “ Conspiració n contra Lois”  figuran predicir case a

ladaí ñ a de fatalidade da que í a ser lendaria ví tima o noso poeta. Auté ntica

encrucillada doente no corpo propio (cerimonial existencial da dor biográ -

fica). Cartografí a insomne da dor: espectro, trazo, rastro. Caixa de Pandora

da dor: como pecha o seu poema “ Proposició n” . Figura predestinado Lois

Pereiro cara a asumir os pasos dun malditismo inelutá bel. Expré sase

cunha voz misteriosa, amosando o hermetismo do enigma, nunha tona

oracular caracterí stica na sú a escrita. Amoreando ingredientes do simbo-

lismo nun ecoar de trá xicos latexos. Vida-morte como emblema dende o

romanticismo, habitando na tensió n extrema das coordenadas lí mite.

Conspiració n contra Lois

Non podemos alongar a nosa eisistencia.

A morte non sabe perdoar.

Maiacovski

E ti

(cráv ate ben nos ollos esa imaxe)

a

solució n

eté rea

do suicidio
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Manuscrito orixinal de Lois Pereiro: “ Desfile sobros pasos brilantes e cadavres” , Loia 4, p. 21; “ Helena
Brigador, terror dos santos” , Loia 4, p. 24.
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Mecanoscrito de Lois Pereiro: “ Helena Brigador, terror dos santos” , Loia 4, p. 24; “ Desfile sobre pasos
brilantes e cadavres” , Loia 4, p. 21; “ Proposició n” , Loia 4, p. 24.
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Existen tamén  outras tensió ns preto da vehemente chamada do vorti-

cismo, no ronsel do seu admirado Ezra Pound (“ Deus Pound” : nas sú as

palabras). A poesí a nú trese das texturas da vida e da propia literatura

coma liñ axe reinventada. Xenealoxí a libertaria en que a solemnidade

non refuga intersticios iró nicos. Nunha loita psí quica de cara a xerar un

espazo imaxinario. Fusió n espí rito-corpo na procura dunha sublimació n

da angustia derivada da percepció n nihilista. O mapa do simbolismo

intensificou o herdo romá ntico nun mundo agó nico. Tamé n está  o bal-

bordo aleatorio, a condensació n simbó lica que opera unha peneira no

fluxo do real. Daquela vai facer ensamblaxes baseadas no encontro de

dinám icos intersticios e retallos aleatorios. Cumprirí a talvez achegá rmo-

nos con detalle á xén ese dalgú n verso, para amosar dese xeito un exem-

plo desta prác tica (onde o azar vai ter cabida). Os materiais con que se

constrú e o poema son diversos. Distintas fontes está n presentes.

Podemos aplicar unha lente de aumento concentrada nunha das ringlei-

ras dun poema seu de cara a albiscar a construció n da imaxe poé tica en

Lois Pereiro, onde ás veces poden ter cabida elementos alleos, citas ou

enxertos que incorpora ao escrito. Un dos versos do seu poema “ Rosa

intransixente co poder” (“ e os da gabardiñ a que disparan” ) está  relacio-

nado cos sucesos de Montejurra no ano 1976. O dí a 9 de maio daquel ano,

na xornada da tradicional romarí a carlista, morreron dú as persoas e

houbo outros tres feridos de bala polos disparos á multitude duns indivi-

duos armados (que í an vestidos con gabardina). Aquela tráx ica nova tivo

moita repercusió n. Unha clave de contexto que permite recoñ ecer unha

das imaxes dos versos que, se non, ficarí a totalmente hermét ica. Vé n

sendo case unha cita literal extraí da da tráx ica actualidade, dos medios

de comunicació n de masas, que vai ser logo incrustada no poema.

Expresa tamén  unha estratexia creativa no xeito de desenvolver á s veces

o poeta o seu labor por amoreamento sincrét ico de distintas imaxes. O

poema nace coma un palimpsesto de sentido, nos socalcos dos distintos

sedimentos fusionados. Unha imaxe da avoa Balbina a caró n dunha nova

mediática, a xeito de fragmentarias evocació ns mesturadas. Existe unha

curiosa simetrí a conceptual de xeito que no poema “ Cobalto e profesor

Tornasol”  aparece outra vez o mesmo verso repetido (“ e os da gabardiñ a

que disparan” ). As mortes de Montejurra tiveron un grande impacto
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mediá tico daquela, no contexto da Transició n democrát ica. Este suceso

aconteceu xusto o dí a en que celebrabamos o lendario “ Festival de los

Pueblos Ibé ricos” , que tivera lugar no campus da Universidade

Autó noma de Madrid cunha presenza de mái s de corenta mil persoas.

POEMAS DE MANUEL RIVAS

Os poemas de Manuel Rivas sorprenden así  mesmo pola fonda madu-

rez que reflicten na sú a feitura. Como acontece en Lois Pereiro, son pro-

postas poéticas ben estruturadas, nas que aparece unha voz propia, cun

acento persoal moi sedutor. Non amosan tampouco nin rastro da fasquí a

inexperta que asociamos ás  obras primeiras; de feito, podemos conside-

rar ambas as entregas caracterizadas pola sorprendente precocidade dos

seus autores. Non son ensaios tatexantes (existen abofé  traballos previos

inéd itos nos que puideron facer a travesí a experimental da aprendizaxe

e toma de contacto inicial co medio). As de Loia son composició ns depu-

radas e moi ben elaboradas, cun manifesto control dos recursos expresi-

vos e cunha boa asimilació n das influencias temperás . Comparten ambos

os poetas paixó n polas claves alegó ricas co uso da elipse e acadan unha

clara beleza formal na radical economí a expresiva, na condensació n,

misterio e capacidade evocativa, unha tendencia asemade cara ao her-

metismo, que no caso de Loisón vai ser logo unha das caracterí sticas

máis singulares do seu labor. Define con precisió n Xosé  Manuel Pereiro

aquela primeira entrega poét ica de Rivas (que logo í a incorporar ao Libro

do entroido): “ Os poemas de Manolo Rivas levan a mundos fermosos e

antigos que din que non existen, pro eu vinos en Tolkien e Cunqueiro e

nas historias de Corto Malté s. Ademais, teñ en a particularidade de refle-

xar unha fonda pasió n polas viaxes e de semellar ser ditos por unha voce

colectiva, é decir, unha voce individual feita de inflexió ns mú ltiples, de

tonos infindos, de ecos solidarios” .

Na temá tica de Manuel Rivas predomina unha expresió n emocional de

raizame intimista, nun mundo interiorizado a xeito de universo de seu,

produto do soñ o creador. Unha substancia peneirada dende o real, facen-

do logo da metáfo ra unha suxestió n hipnó tica. A palabra axexa no con-

templativo, no misterio en transformació n, no devalo do estrañ amento
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Manuscrito orixinal de Manuel Rivas: Loia 3, p. 7.
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como vitalista relampo verbal. Milagre recobrado na metamorfose da lin-

guaxe. Estalo poét ico en que as palabras viaxan estabelecendo renovadas

aventuras. Trátase dun espazo poét ico que ao tempo amosa unha nidia

preocupació n social. Unha fala plural fica peneirada no remuí ñ o da con-

ciencia. Debulla con naturalidade unha intensidade comunitaria, na pro-

cura dunha senlleira comunicació n dende o eido das emoció ns má is

intensas. Impresió ns persoais peneiradas á  procura da alteridade (nunha

casa comú n da humanidade) como na busca dun afastado paraí so pri-

meiro. Unha vontade transpersoal, en que o autor deixa atravesar a con-

ciencia propia por unha realidade mú ltiple e inestá bel, na fluidez das

sensació ns humanizadas (sempre a travé s da convicció n libertaria na

maxia da palabra primeira). Interioridade psí quica e mundo exterior

enxergan unha relació n dialé ctica, case a xeito de haiku (metade paisa-

xe / metade emoció n). Alquimia poé tica entre conciencia e realidade.

Dende o poema xorden imaxes-emoció n á procura dun destino aberto.

OUTRAS COLABORACIÓ NS

Foron importantes tamé n en Loia outras achegas, como as entregas de

Delfí n Mariñ o, que colaborou en varios nú meros con relatos, un cativo

ensaio e unha homenaxe aos tranví as de Vigo. Fermí n Bouza Á lvarez cun

sinxelo poema dedicado á illa libertaria de Ons e mais á Compostela en

feira. João  Guisán  Seixas, que publicou un longo e suxestivo relato titu-

lado “ Varias catedrais e un sono de pedra” . Vicente Araguas cunha evo-

cació n paisaxí stica pautada na expresividade dos lugares da infancia

(fixo tamé n tradució ns de Ezra Pound). Reimundo Patiñ o entregara

daquela, como xa salientamos, o extraordinario texto inéd ito de Xohá n

Casal nun acto cheo de simbolismo. Renace a memoria do seu grande

amigo morto coa publicació n do poema prohibido a través  dun fato de

mozos. Outros traballos foron asinados por Lois Caeiro e Manuel G.

Casas. Imaxinativos debuxos de liñ a elaborados por Pedro Iglesias, Delfí n

Mariñ o e Marí a Rivas. Existe un eclecticismo visual, efecto de contraste

entre a tipografí a stencil dos estarcidos e mais a resonancia da letra gó ti-

ca. Fotos e gravados antigos coa pegada simbolista art nouveau a caró n

de retallos de có mic ou grafismos excitados. Unha peculiar mestura que
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Orixinal de Vicente Araguas con probas de caligrafí a de Manuel Rivas: Loia 4, p. 3.

ESTUDO LOIS revisado2.qxd  14/04/11  10:31  Página 38



39

nos leva dende La Ilustración Española y Americana até  a pegada vorti-

cista ou o dramático  ecoar expresionista nun alto contraste. Estabele-

cendo curtocircuí tos perceptivos. A memoria da familia, O Incio, a casa

dos antergos, os documentos e fotos esvaí das do pasado. O misterio da

novela familiar na brétem a do tempo.

AMÁ LGAMA VISUAL

A noció n de montaxe coido que define con precisió n o labor de Xosé

Manuel Pereiro como maquetista e deseñ ador da publicació n. A colaxe e

mais a montaxe son estratexias creativas moi vinculada aos tempos da

modernidade. Talvez o recurso mái s innovador na representació n artí sti-

ca, a partir da creba radical que representou o movemento cubista.

Sabemos do éx ito da montaxe así  mesmo como estratexia central na lin-

guaxe do cinema. Gran parte da arte mái s radical da modernidade esta-

belece unha relació n consubstancial coa dinám ica de xustaposició n. En

literatura así  mesmo é un mé todo que tivo prolongada fortuna (só  temos

que pensar no remuí ñ o vorticista). Se cadra a fasquí a singular de Loia

ten moito que ver coa idea de montaxe, en que a través  de intuitivas alia-

xes paradoxais se estabelece un ritmo visual propio. Cada nú mero xera

un relato visual aparentemente espontán eo ou aleatorio que marca

unhas pautas de conxunto (unha determinada narració n) mais sempre a

partir dunha destacada heteroxeneidade dos contidos. Con mensaxes,

obxectos, imaxes e presenzas que se incorporan, extraí das dende outras

situació ns. Unhas transferencias materiais que teñ en un contido simbó li-

co e xeran novas lecturas e anovadas posibilidades de interpretació n a

partir dos sedimentos de orixe. Fica unha evocació n da orixe e pasan a

cumprir unha nova funció n. A montaxe reflicte un mundo en trán sito, en

metamorfose, en continua transformació n. Unha realidade mudá bel en

que unha enerxí a centrí fuga semella manter a incesante rotació n entre

os elementos preexistentes. 

Montar, construí r, unir, xuntar, engadir, combinar, fusionar, mesturar

pasan a ser as manifestació ns clave duns conceptos que se expresan a

punta de tesoiras ou coa nidia rotundidade dun cú ter. Cerimonia de des-

continuidade ou reinvenció n conxunta segundo salientemos o aspecto
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disgregador ou subliñ emos a montaxe como reconstrució n e reinvenció n

da representació n. Arredar e xuntar han ser procesos complementarios

na psicoloxí a do bricoleur cultural. Dú as acció ns que xeran intersticios

ou suturas na procura de novos sentidos e renovados postulados creati-

vos. A imaxe xorde desas aliaxes mais tamén  a literatura (como amosa a

deconstrució n) debulla renovados vieiros na metamorfose intertextual.

Apuntamentos manuscritos, debuxos de liñ a, uso puntual do spray e de

aeró grafos, tramas de letraset de puntos (aparecen de cando en vez), tipo-

grafí a stencil, enxertos de citas dos mass media (prensa e có mic), que

coexisten con evocativas imaxes camp de é poca. Gravados procedentes

dalgú n exemplar da La Ilustración Española y Americana que mercara-

mos no Rastro. Fotografí as e diagramas esquemát icos. Configura todo

unha desconcertante panorám ica que fala de distintos mundos e diferen-

tes ép ocas. Nostalxia da inocencia fronte a un presente fragmentado. Un

tempo dentro doutro. Nese senso cada nú mero de Loia é unha viaxe

paradoxal (dende o intimismo poét ico á  reivindicació n social). Un vaivé n

dende o gravado máis minucioso dun mundo pretér ito, ben afastado xa

na lembranza, ao impacto do grafismo xestual, case como ferida na per-

cepció n. Tivo cabida un amplo rexistro de comunicació n visual en que

distintas tentativas gráf icas atoparon acougo. Os imaxinativos debuxos de

Marí a Rivas, Pedro Iglesias e Delfí n Mariñ o, como intimistas viñ etas

intemporais que transmiten unha inxel autenticidade.

Están  tamén  moi presentes en Loia as miñ as esculcas visuais daquela,

a través dos debuxos inzados de grafismos fragmentarios. Unha icono-

grafí a convulsa en que aparecen rostros e torsos humanos, autorretratos,

berros visuais, barrocas composició ns abstractas e outros elementos.

Daquela teimaba nunha esté tica do refugallo que reflectise a desorde

urbana dos obxectos ciscados nunha inestáb el amá lgama vibrante.

Esmigallados grafismos ingráv idos enchen a páx ina dun singular horror

vacui. Hai tamén  unha pegada pop nas imaxes procedentes dos medios

de comunicació n, détournements coa estét ica publicitaria, rostros de feri-

dos inspirados nun vello libro de tapas de coiro con fotografí as de opera-

ció ns méd icas na Segunda Guerra Mundial. Debuxos de liñ as con cavei-

ras acompañ ando algú n dramá tico poema de Lois Pereiro. O sinal co xe

da tipografí a esquemáti ca serve de representació n dos ó sos a caró n dos
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cranios repetidos. A palabra “ morte”  en grandes letras xa daquela apare-

ce tatuada como estigma ou inquietante gravitació n existencial. As letras

stencil tatú an a palabra morte nunha iró nica representació n recorrente a

xeito de grafito, coas ringleiras de caveiras feitas con debuxos de liñ a. 

Xavier Seoane falou de: “ Ilustració ns que asimilaban elementos con-

ceptuais, expresionistas e sí gnicos, en base a unha temá tica urbana

impregnada coa problemá tica da sociedade de consumo e a agresió n da

mesma ao home. O rostro ou torso humanos eran frecuentemente obxec-

tos da sú a digresió n debuxí stica. O có mic ‘ Esquizoide’  (1978), unha expe-

riencia-lí mite dentro do có mic, presentando un forte cará cter experi-

mental, sen palabras, como unha narració n meramente visual. Era un

có mic que equilibraba o abstracto e conceptual, no que se presentaba

unha visió n da violencia e o absurdo no contexto do mundo urbano con-

temporán eo, e no que a desfeita, a incomunicació n e o caos presentá -

banse, entre outros significantes, como claves ou recorrencias temá ticas.

A nivel expresivo, elementos sí gnicos e expresionistas, con barroquismo

de formas e ritmos violentos, sincopados. As formas rompí anse. Xurdí an

có digos escritos inintelixí beis. Toda unha poé tica do baleiro e da destru-

ció n, da alienació n e do caos, cun fondo de rebeldí a, de denuncia e de

catarse” . 

Unha recente mostra que tivo lugar en Vigo, Crónica do artista adoles-

cente, recolleu este momento. Son os anos en que con Jorge Agra,

Menchu Lamas e Carlos X. Berride (o amigo arquitecto falecido hai

pouco) creamos o Colectivo da Imaxe. Existe unha relació n esté tica evi-

dente entre as ilustració ns feitas para Loia e o catál ogo da miñ a primei-

ra exposició n individual en Vigo (Animais, minerais e vexetais), que tivo a

compañ a da mú sica de Enrique X. Mací as (“ Cariát ides” ) e o poema de

Reixa titulado “ A desfeita da Collona” . 

Con relació n á revista Loia e contexto (o espazo cultural que a nutre)

có mpre falar da pegada mú ltiple, da superposició n de referentes nunha

opció n sincrét ica. Ese inconfundí bel aire de familia que o paso do tempo

marca como un zeitgeist ou sinal ben elocuente dunha sensibilidade esté -

tica compartida. O remuí ñ o do eclecticismo penso que é  unha gravitació n

central daquela, coma unha tensió n centrí fuga caracterizada pola chea

de inquedanzas diversas amoreadas. Unha complexa enchente que xira

ESTUDO LOIS revisado2.qxd  14/04/11  10:31  Página 41



42

ao redor da literatura, da arte, do cine e mais da mú sica. Coido que a

ebriedade do eclecticismo é un paradigma senlleiro da tardomodernida-

de que tivo unha intensa pegada entre nó s. Loia e despois Rompente, en

que o aspecto visual nos espectá culos e nos libros tamén  foi moi impor-

tante. Quero sinalar que para min as aventuras de Loia, Colectivo da

Imaxe e Rompente forman unhas coordenadas decisivas daquel tempo de

experimentació n á procura de novos vieiros de expresió n.
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«TARZAN THE APE MAN. NON, NON É POSÍ BEL QUE ISTES

VELLOS NOS COMPRENDAN. CASTELAO»

Enréstr ase a referencia a Loia no feixe de publicació ns, antoloxí as e

colectivos literarios da Transició n para demostrar o chamado cambio de

rumbo que se produce na poesí a galega. Esa procesió n de diversos expli-

ca a mingua da produció n poét ica no soporte convencional do libro e

demostra que a escrita vizosa estaba a acontecer fó ra das canles edito-

riais, na autoedició n, que viñ a a ser aquel non-lugar en que se escribí a

sen cancelas. Desde Loia gardá base a memoria das orixes, como en

¡Máis alá!, pero, sobre todo, habí a vontade de facerse cargo do seu tempo

e do mundo, mostrando esa necesidade cí clica de superar a tentació n

autocentrada da acosmia que pexa a crí tica da cultura galega. Nunha

ép oca marcada pola utopí a da revolució n, tanto no polí tico como no

social, a cultura que emerxí a non podí a perpetuar os ritos, como se afir-

ma no manifesto-colaxe que abre este gzine, cortado e pegado derriba

das referencias á saga fí lmica de Tarzán : « non é posí bel que istes vellos

nos comprendan»  (Loia 1: 1). Escribí an no non-lugar, que é un lugar, alí

onde converxen sen regras as linguaxes artí sticas e os discursos polí ticos,

o repertorio da high e da low culture, a memoria da nació n e a interven-

ció n, a cultura underground (sexo, drogas, rock & roll, moita poesí a e

pensamento, e un tantiñ o de punk) cos mitemas identitarios da nació n, a

memoria lú dica da infancia coa deconstrució n lú cida do adulto, a polí ti-

ca co có mic, o verso coa colaxe, o pensamento crí tico coa parodia e o

humor. Ese non-lugar estourou simultaneamente en Madrid, no circuí to

de estudantes e artistas galegos de Loia, e mais nas rú as, bares e esce-

narios do Vigo de Rompente. 

Loia non é unha revista literaria senó n iso que os estudos culturais

denominan zine, ou fanzine: unha publicació n alternativa en papel, auto-

editada (DIY, do-it-yourself), autodistribuí da, sen finalidade comercial,
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movida polo entusiasmo, a cabalo entre a experimentació n dun grupo de

creadores novos e a afirmació n da rebeldí a contra o pensamento domi-

nante (Duncombe 1997: 1-16). Botando man da creació n verbal, pó dese

dicir que Loia é un gzine, unha « publicació n alternativa galega» , e,

daquela, un enxerto, un hí brido, como o foron necesariamente todas as

prácticas de vangarda onda nó s: resistentes pero localizadas nunha cul-

tura e nun marco nacional emerxente. Xorde das formas e actitudes da

contracultura underground, urbana e universitaria, que aquela mocidade

atopa en Madrid, e ao tempo da sú a pescuda nas raí ces, digamos, é tnicas.

Por iso, botando man da parodia, pode transitar sen prexuí zos entre codi-

ficació ns do popular que parecen contrapostas, como se pode ver na aná -

lise « académ ica»  da cantiga « Carballeira de San Xusto»  de Manuel Rivas

e Xosé Manuel Pereiro, que se ilustraba con esquemas de pasos de baile

e debullaba as diverxencias na codificació n do eros e do metal (a nava-

lla) na cultura punk fronte á  cultura tradicional galega. A parodia cons-

truí ase sobre un comparatismo paradoxal: « Por exemplo, pra un punk de

Vallecas (P.V.) [...]. Pola contra, pra un paisano galego medio (P.G.M.)»

(Loia 4: 10). Velaí  outro alcouve desa esté tica da retranca que ha carac-

terizar o cambio de rumbo na cultura desde a Transició n.

A tinta lú cida deste gzine sitú ase na resistencia e nesa é tica irredenta

que caracteriza a mocidade dos 70, mergullada en profundas mudanzas

e abundancia de zines de todo tipo, marcada polo activismo polí tico con-

tracultural. O proxecto de Loia gardaba algunhas semellanzas co de

Rompente nos seus obxectivos, na sú a actitude, na sú a posició n ideoló xi-

ca. Os dous grupos de mozos asumí an o compromiso coa memoria da

nació n e a denuncia dos totalitarismos, escollen a autoedició n para crear

unha estét ica de seu que os afirma e lles permite compor ese produto cul-

tural e polí tico creado no non-lugar e os dous medraron co apoio directo

e a ascendencia de membros de Brais Pinto. En Vigo con Mén dez Ferrí n,

en Madrid con Reimundo Patiñ o. Este ú ltimo « fixo ise papel de vencello

coa xeració n da Repú blica. Testemuñ a do fí o de resistencia na cultura»

(Patiñ o 2002: 246). El foi o referente decisivo para un grupo de xente

nova que querí a ver, ler, saber, escribir, debuxar, publicar, e por iso lles

ofrece, para o gzine, un poema inéd ito de Xohá n Casal. Ademais de elo

xeracional foi tamén  unha fonte de experiencias imprevistas e curiosas,
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Orixinal de X. M. Pereiro e M. Rivas con indicació n para a composició n de texto: Loia 4, p. 10.
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como a famosa ané cdota que lle aconteceu a Manuel Rivas e Xosé

Manuel Pereiro cando o foron visitar ao banco onde traballaba: « Gracias

a Reimundo, nó s vimos Blade Runner, o filme de Ridley Scott, antes de

que fora feito»  (Patiñ o, 1999: 55). O outro fí o de unió n entre os de Madrid

e Vigo é o outro Patiñ o –A ntó n–,  autor de moitos debuxos para o gzine e,

como integrante do Colectivo Imaxe, creador da grá fica de Rompente. 

Os de Loia e Rompente compartí an interese, como era de prever, por

certos autores: da vangarda, os poetas malditos e bohemios, os teó ricos

revolucionarios, un mangado de clá sicos galegos e, entre eles, Manuel

Antonio, que se recupera no intertexto de poemas de 1977 de Manuel Rivas

e Lois Pereiro (Loia 3: 23 e 27, respectivamente). O rianxeiro, referente

como autor dun manifesto vangardista, dunha escrita radical, dunha poe-

sí a levada á s estremas, convé rtese en tó tem para as xeració ns de escrito-

res mozos cadrando coas Letras Galegas de 1979, e coido que o boletí n

Fóra as vosas sucias mans de Manuel Antonio de Rompente non foi de

balde. Agora, coas Letras Galegas de 2011 seica está  a acontecer o mes-

miñ o con Lois Pereiro.

Habí a semellanzas e algú ns fí os compartidos entre estes dous non-

-lugares e eran, poré n, ben diferentes. Loia constrú ese como o proxecto

dun grupo de creadores que teimaba no recoñ ecemento autorial, por iso

se asinan as « letras»  (Lois Pereiro, Manuel Rivas, logo Fermí n Bouza e

outros), os debuxos (Antó n Patiñ o, Delfí n Mariñ o) e a maqueta (Xosé

Manuel Pereiro). Apostou pola periodicidade, e polo formato under-

ground, que muda pouco durante catro nú meros, aí nda que vaia medran-

do a nó mina de colaboradores (Lois Caeiro, Vicente Araguas, Xosé  Lois

Bilbao, João  Guisán  Seixas, Marí a Rivas...), porque o proxecto que mate-

rializa o seu encontro era o gzine. Pola contra, Rompente, cunha verten-

te polí tica moito mái s activista –o  seu non-lugar non era o « exilio»  de

Madrid senó n un Vigo convulso–,  tiñ a unha concepció n integral da crea-

ció n e mudan a miú do o formato das sú as publicació ns porque estas

acompañ an a transformació n mesma do grupo, desde a inicial asemblea

de poetas aos « tres tristes tigres» : empezan por unha antoloxí a con voces

diversas, á que lle seguen as Follas de resistencia poética e, finalmente, o

boletí n Fóra as vosas sucias mans de Manuel Antonio, con aspecto de zine

ben impreso, e varios libros-caderno. A dinám ica de Rompente alanca
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cara á  creació n dun colectivo xeracional e artí stico, mentres que Loia é

un proxecto materializado nunha publicació n, por iso teñ en diná micas

diversas (Acuñ a, 2000; Gonzál ez Ferná ndez, 1997 e 2002; Patiñ o, 2010;

Valverde, 2004). 

Malia as sú as diferenzas, andando o tempo estes dous proxectos han

ser o estripeiro en que prenden outras manifestació ns da movida, a crí ti-

ca da cultura dos 80 e 90, o movemento bravú  (mú sica, revistas, progra-

mas infantí s...) e unha sorte de cultura da arroutada que, como afirmaba

Miguel Anxo Murado (2008: 101), é  o concepto mái s achegado ao punk

que se pode atopar nun dicionario galego. E Loia, o gzine, deu en ser

unha primeira experiencia á que lle seguirí an outros zines e revistas pro-

movidos por M. Rivas e X. M. Pereiro xa en Galicia: La Naval, Luzes de

Galiza: revista de liberdades, crítica e cultura –n este caso o z ten algo da

rebeldí a radical do k do punk– e, co tempo, Bravú: revista que sae cando

a situación o require. Nas tres aparecen colaboració ns de Lois Pereiro,

formando parte do proxecto, aí nda que sexa « desde fó ra» . 

O zine é o continuador, na clave da cultura de masas, das vangardas do

séc ulo XX, tanto das chamadas vangardas histó ricas (Maiakovski, Paul

É luard) coma as da dé cada de 1960 (Pasolini). O zine fai callar unha

forma autó noma de expresió n da mocidade galega comprometida coa

creació n e a nació n, que escribe desde a idea da cultura viva, alternativa

ao pensamento dominante. A afirmació n xeracional é o punto de partida

destes mozos que se autoproclaman, esta vez sobre un plano de Madrid,

“ ¡ Nó s os inadaptados!”  (Loia 2: 10), ou que describen os seus colabora-

dores por idade e profesió n. Porque non é o contido senó n a actitude o

que singulariza un zine dos setenta. 

«TARZAN AND THE GOLDEN LION. ¡ NON CREMOS NO

BOLETÍ N OFICIAL! MAIACOVSKI»

Unha maneira de abordar a creació n con vontade de intervenció n pre-

cisa formas que axuden a crear identidade e a subliñ ar as diferenzas.

Loia, no que ten de contracultura, refuga o concepto de « boletí n oficial» .

Nin os discursos oficiais nin os formatos estabelecidos cadran coa sú a

idea de produció n nova, alternativa, resistente, por iso elixe a esté tica
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contracultural. A colaxe, o emprego de papeis timbrados e impresos

demostran que calquera material e forma do discurso dominante pode

ser reciclado, manipulado, mesturado e pirateado a vontade. Pola sú a

banda, a defensa da arte/saní a, do cortar-e-pegar e mais o recurso ao

texto manuscrito mostran a resistencia á expresió n sometida á mecani-

zació n e ás industrias da cultura. Esta combinació n calla nunha esté tica

que recupera a idea de creació n ceiba e autoafirmativa de revistas, folle-

tos e manifestos das vangardas. O primeiro dos nú meros de Loia, que

marca o ton caracterí stico deste gzine, responde ás  expectativas dunha

publicació n deste estilo, e, daquela, combina textualidade e visualidade.

Á brese coa devandita cuberta-manifesto feita a colaxe a partir da saga fí l-

mica de Tarzán . Composta coa narrativa do có mic, as referencias ao

heroe de aventuras da infancia acompáñ anse con citas impostadas de

Castelao, Maiakovski, Marx, Pasolini, Pessoa e un Bardo. A parodia, só

aparentemente inocente, compó n un manifesto en que se afirma o rexei-

tamento dos totalitarismos, o rexeitamento da morte como forma de

opresió n, a oposició n ao discurso oficial, a conciencia de clase, o descon-

certo do suxeito moderno, a defensa activa da lingua e, infí rese, da

nació n. As pegadas do có mic reapareceran en moitas ocasió ns na revis-

ta, pero interesan particularmente as do nú mero 3. Neste caso a parodia

parte do eros e os heroes, é  dicir, da narratividade eró tico-sentimental e

mais a de aventuras, cos seus roles de xé nero estereotipados. No canto de

Tarzán  agora aparece Conan o Bár baro, que afirma un cambio de é poca,

unha masculinidade que perde a inocencia sabendo a sú a vulnerabilida-

de: eles non son superheroes « duros e audaces»  (Loia 3: 2 e 5). O empre-

go iconográfico  do corpo das mulleres, como representació n do eros, da

orixe, da orde, da terra, ou como elemento decorativo, darí a para unha

análise de seu pero marca unha distancia significativa con respecto á  tra-

dició n extraordinariamente pudorosa das publicació ns galeguistas ilus-

tradas –c ensura franquista mediante, é certo– que debe ser entendida

como unha forma de permeabilidade á cultura popular e ás  transforma-

ció ns sociais do seu tempo. Loia, unha publicació n feita por un equipo de

mozos, non pretende ser espello da revolució n sexual e moito menos da

liberació n das mulleres mais hai algunhas pegadas, sobre todo nos textos

poé ticos, que mostran un cambio na mirada masculina. Nos textos de

ESTUDO LOIS revisado2.qxd  14/04/11  10:31  Página 50



51

Lois Pereiro aparece de forma recorrente Piedad como interlocutora, e

non só  como obxecto dos seus textos. Nun dos seus poemas, « Anoitece

en Irlanda» , aparece o retrato de Virginia Woolf ocupando un lugar pro-

tagó nico na pá xina e nese mesmo nú mero Manuel Rivas abre un poema

cunha cita da mesma autora tirada, coido eu, de As ondas (Loia 3: 4 e

23). Sorprende esta referencia a Virginia Woolf, que non é  unha das

autoras habituais no canon de lecturas dos escritores galegos, pero si

nos ambientes feministas do momento. Agora ben, non todos os refe-

rentes femininos aparecen como representació n da muller, construció n

do desexo e da discursividade que crea a diferenza sexual. Lois Pereiro

codifica o feminino má is aló  desa razó n de xé nero, porque, cal é  a nova

amante do seu poema « Rosa intransixente co poder»  e de « Cobalto e o

profesor Tornasol» ? (Loia 3: 9 e 19).

Manuscrito orixinal de M. Rivas: Loia 3, p. 5.
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«THE SON OF TARZAN. –¿ QUÉ? –N ON SEI. –E U TAMPOUCO.

PRO NOS CAMIÑ OS CEIBES FALLA XENTE. V.M.»  

Lois Pereiro e Manuel Rivas son os poetas que vertebran a revista cos

seus textos, e nestas páx inas podemos ver as sú as primeiras, e intere-

santí simas, abordaxes. Andando os nú meros, haberá lugar para outras

voces da mesma xeració n que hoxe coñ ecemos (F. Bouza, V. Araguas...),

mais unha das achegas mái s relevante vé n da reivindicació n dun escritor

da xeració n anterior. Xa se dixo que Reimundo Patiñ o lles ofrece un

poema inéd ito do seu amigo Xohá n Casal, « O campo das ratas» , no que se

tratan os asasinatos da represió n franquista, e nese momento, en 1976,

ese texto ten un claro significado polí tico e de recuperació n da chamada

« memoria básica»  (Rivas, 2009: 16-17; Loia 2: 2-4). O texto é francamen-

te impresionante e cadra con esoutra liñ a de preocupació n polí tica e

existencial, de facerse cargo en serio do mundo, que tamén  conforma

Loia. O poema, ilustrado, vai acompañ ado por unha nota manuscrita

explicativa e demostra o seu papel de elo interxeracional, como formador

de conciencias e intereses artí sticos desde a complicidade que deixará

fascinados a aqueles estudantes (Patiñ o, 1999: 84-85): « Reimundo era un

nigromante que atravesaba fronteiras na noite e í a on the road coa beat

generation e coas ovellas metál icas da science fiction e cos argonautas

futuristas de Moebius [...] e percorrí a os calexó ns da Cidade Vella de

Coruñ a-Praga co seu amigo Kafka, tamé n coñ ecido como Xohán  Casal, e

xuntos recitaban a Georg Trakl» , explica Rivas (1999). A conciencia his-

tó rica fai mudar o ton paró dico do zine, e as primeiras pá xinas dese

nú mero 2, incluí dos os poemas de Lois Pereiro e Manuel Rivas, está n

marcadas pola gravidade. A necesidade de recuperar a « memoria bá sica»

lév aos no nú mero 3 a recuar aí nda mái s atrás  para recompoñ er o discur-

so da nació n, por esa razó n a portada reproduce publicació ns de antes de

1936 con textos de Noriega Varela e Nú ñ ez Bú a e a caracterí stica decora-

ció n modernista. A chiscadela paró dica, que nos fai lembrar que non se

trata de páx inas interiores dunha revista do primeiro terzo do XX senó n

dun gzine de finais dos setenta, está no titular da secció n: « Nuestros cola-

boradores literarios en Galicia» . Como xa se adiantou, ese é o nú mero en

que aparecen as referencias a Manuel Antonio. 
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Manuscrito orixinal de Lois Pereiro: “ Ein Mensh-Heitsbuch” , Loia 4, p. 11 e “ 1859  a 1861” , Loia 4, p. 12.
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Nos zines a compoñ ente visual soborda a funció n de simple ilustració n.

Os rotulados, os debuxos, as cores, as texturas, as tiras de có mic e as fotos

deberí an terse en conta na lectura destes poemas, aí nda que isto deses-

tabilice a idea de « autor»  e sexa a persoa que fai a maqueta a que inter-

veñ a, a posteriori, nun texto de creació n. De feito, a lectura parte dunha

textualidade que se constrú e sobre o có digo do zine, non é un libro de

poesí a publicado en colecció n convencional. A relevancia da maqueta

neste formato é tanta ou mái s ca a das colaboració ns de creació n con-

vencional, textual ou plás tica. O maqueteiro, como se denomina Xosé

Manuel Pereiro, encá rgase de darlle unidade gráf ica, incorpora os traba-

llos de autor nun deseñ o que dota de nova significació n as achegas indi-

viduais e confí relle a aparencia que, nunha simple ollada, determinará  o

pacto de lectura. O deseñ o interior de Loia era o resultado da suma de

diversos –e iso resulta ben significativo–,  pero as portadas, tan diferentes

entre elas, xogaban sempre coa sorpresa, avisaban de que o ton domi-

nante í a ser a parodia e incluí a formas ou contidos que remití an á memo-

ria das orixes (infancia, casa, nació n, familia) e evidenciaba que se trata-

ba dun gzine que apostaba por certa idea da cultura e certa idea da

nació n. Neses anos X. M. Pereiro tamén  colaborou na edició n dos

Cadernos da Gadaña con Reimundo Patiñ o, « para logo acadar de xeito

inevitáb el o alcume de Johnny Rotring na sú a etapa de deseñ ador-roquei-

ro en A Coruñ a»  (Patiñ o, 1999: 85), así  que, como se ve, a sú a achega non

é invisí bel ou accesoria, pois con ese traballo gráf ico o zine colle corpo,

logo existe, e encamiñ a cara a un pacto de lectura determinado. 

Os poemas, mirando cara aos caligramas que tanto marcaron as for-

mas da vangarda, combinaron a miú do textualidade e visualidade (en

realidade calquera texto escrito está  dotado dunha compoñ ente visual,

claro). Así  Lois Pereiro incorpora un poema sobre a utopí a a un diagra-

ma da estrutura e do desenvolvemento social, « Dispois do tempo frí o» , o

devandito « Anoitece en Irlanda»  céd elle o lugar central da páx ina a un

retrato de Virginia Woolf e en « Señ ora Posesa»  o texto ocupa o seu lugar

na retí cula compositiva, entre bolsas de tés  diversos (Loia 2: 10; 3: 4, 17).

Pola sú a banda os poemas de Rivas xogan, e moito, con esa visualidade

significativa. Un que trata sobre a infancia acompáñ ase cun retallo dunha

lecció n de xeografí a, outro titulado « Televisió n»  escrí bese a partir da pro-
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gramació n publicada nun xornal, « Idyl»  intercál ase nun có mic eró tico e

en « Abre os ollos ás cousas»  os versos enmár canse cun trazado manus-

crito. Ten un interese singular a páx ina en que publica « O destino está  no

aer»  e « Metamorfosis» , onde revisa a idea do flâneur entre a vangarda e o

existencialismo mecanicista. Sobre o debuxo da organizació n dunha

orquestra sinfó nica (metáf ora da organizació n harmó nica) insí rense os

dous poemas que matinan arredor do suxeito e a cidade, con referencias

á N adja de André B reton e á  soidade do home perdido no labirinto mecá -

nico da cidade que remite, ao fondo do tú nel, ao Gregor Samsa de Kafka

(Loia 1: 7; 2: 6; 3: 5, 23; 4: 6, respectivamente). Tamé n dous dos poemas

de Fermí n Bouza, os que remiten á  patria da infancia, aparecen nunha

folla arrincada dun caderno, sobre notas e debuxos (Loia 3: 24).

Menció n de seu merecen os ilustradores, particularmente as figuras

humanas de Antó n Patiñ o coas sú as pescudas e transformació ns anató -

micas, concretamente nos rostros, e mais Delfí n Mariñ o coas sú as má qui-

nas imaxinarias, porque se presentan como ensaios debuxados sobre o

suxeito na sociedade industrial e as sociedades utó picas (proben a mirar

por xunto estas series). As « letras»  e mais os debuxos de Delfí n Mariñ o

máis interesantes están  no nú mero 3 do gzine. Ocupa o seu interese a crí -

tica aos totalitarismos e fai defensa da revolució n como o motor evoluti-

vo das sociedades humanas. Jules Verne e, en particular, o seu Capitá n

Nemo son o referente expreso do seu texto de creació n e das sú as má qui-

nas imaxinarias (Loia 3: 10-13, 21). É , porén , Antó n Patiñ o, o que achega

unha colecció n de ilustració ns má is relevante, en particular coa sú a serie

sobre o corpo e o rostro como territorio do eu, que vai do berro expre-

sionista á metamorfose, dos estudos ilustrados de anatomí a ao desman-

telamento do suxeito incó modo e incomodado co seu contorno, un suxei-

to concibido como mecano biomecán ico e cun punto monstruosamente

humano que o achega a Frankenstein. Non hai na sú a proposta repre-

sentació n senó n reflexió n, abstracció n do corpo como lugar do suxeito,

como el ben explica: « Todo rostro guarda siempre un enigma. Hay rostros

inestáb eis que parece que se desvanecen, se convierten en paisajes; es

entonces el rostro un escenario de metamorfosis incesantes»  (Penelas

1997: 48). O berro e as bocas abertas constitú en o punto de partida do seu

ensaio visual, a resposta necesaria a uns tempos en que se tomaba con-
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ciencia da opresió n (Patiñ o e Penelas, 2010: 30; Loia 3: 8, 18, 20, 26, 28; 4:

2, 7, 8, 18, 20).

«TARZAN THE MIGHTY. EISISTEN ESPLOTADOS I ESPLOTADORES.

POIS BEN, TANTO PIOR PRA OS ESPLOTADORES. PASOLINI»  

Alén  das definició ns mái s ou menos ortodoxas, o que realmente carac-

teriza este tipo de zines é a vontade de crear un espazo para a experi-

mentació n creativa e constituí r unha idea de comunidade lectora searei-

ra que participa das claves interpretativas que xera a propia publicació n

(os explotados, os perdedores, o underground). Serve, logo, como medio

de expresió n autoafirmativa e non mediada, e nese sentido é  un intere-

sante antecedente a moitos blogs e e-zines que na actualidade ofrecen

ferramentas ben máis lustrosas para a creació n alternativa grazas á  acce-

sibilidade da tecnoloxí a dixital. O zine crea ilusió n de comunidade auto-

afirmada arredor dos manifestos e lemas, sí mbolos e formas, á marxe do

poder, á marxe do pensamento dominante. E de feito a afirmació n grupal

naquel lú dico, case inxel, « ¡ Nó s os inadaptados!»  a estourar sobre o plano

de Madrid, marca unha sucesió n xeracional dentro da mesma comuni-

dade, un trán sito que vai desde as orixes cara a un pú blico que compar-

te a receita nació n/modernizació n. Loia, como as acció ns e proxectos das

vangardas, procura prender nun pú blico lector colaborativo, activo e

emancipado, aplicando a idea do rizoma á comunicació n dun pensamen-

to e dunhas formas artí sticas hí bridas. Non hai interacció n visí bel co

pú blico lector pero o texto pide complicidade xa na sú a estét ica para a

decodificació n paró dica, para poder botar unhas risas contra o sistema e

ao mesmo tempo sentir a radical chamada da emoció n. Ese pú blico

implí cito, que participa da esté tica da retranca que alanca entre o pun-

kismo e a veciñ anza, sitú ase a caró n dos que non teñ en poder, dos que

participan da utopí a e da revolució n. 

Citáb ase Loia case sempre de oí do, sen coñ ecer a colecció n completa.

Este é  o gzine duns artistas que cando eran novos viví an en Madrid e

desde alí  se fixeron cargo do fervellar do cambio. Escrita, debuxo e

maqueta callaban nun facerse cargo do mundo contra o herdo e en plena

Transició n: « todo o que viamos fronte nosa, aí , a caró n, era unha realida-
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de mediocre e censurada, e buscabamos impetuosamente todo o que de

novo se abrí a ante os ollos, todo aquilo que supuxera unha ruptura coa

pobre realidade das novas vidas cotián s [...]: o mundo ferví a en calquera

parte, en inglés, en alemán ...»  (Lois Pereiro, en Rivas, 1997: 7). Paradoxos

das culturas que se articulan despregando sucesivos paraugas para poder

abranguer cantos mái s mellor, agora moitos daqueles estudantes que

botaron a andar esta Loia deron en ser nomes-columna do tecido inte-

lectual, artí stico e institucional, se cadra porque, malia os avances na

creació n de institució ns e industria cultural, unha parte importante da

renovació n, da afouteza e da capacidade de crear e pensar desde a

retranca radica precisamente en que a nosa aí nda ten moito de cultura

DIY. Esta debe ser unha das singularidades da nosa tribo e por iso pode-

mos recuperar a comunicació n efém era de Loia antes de que sexa unha

momia ou apenas un resto. Este facsí mile permite que nos debrucemos

nas páx inas dos catro mí ticos nú meros publicados entre 1975 e 1978,

contra o mes de xullo, mais deberí an ler nel coma nun zine. Porque esas

páx inas aí nda nos interpelan.
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Este é  un anaco dunha carta que Paul Celan escribiu a Hans Bender,

en 1960, en resposta a un convite para participar nunha antoloxí a titula-

da O meu poema é o meu coitelo: “ Un oficio manual é cousa de mans. E

esas mans pola sú a vez pertencen unicamente a unha soa persoa, ou

sexa, a un ser amado singular e mortal, que busca un camiñ o coa sú a voz

e a sú a mudez. Só  mans verdadeiras escriben poemas verdadeiros. Non

vexo ningunha diferenza de principio entre o apertó n de mans e o poema

[...]. Os poemas son tamé n agasallos; agasallos para aqueles que está n

atentos. Agasallos que levan consigo destino” . 

Ben sei por que me lembrei dela, da carta, e fun na sú a procura. Esa

idea das mans. Fálase  moi poucas veces do escribir como un oficio

manual. E sorprende esa idea tan radical da anatomí a poé tica: “ Só  as

mans verdadeiras escriben poemas verdadeiros” . Tamé n na pintura, nos

obradoiros flamencos, circulaba a idea da “ man sincera” . 

Eu coñ ecí n a Lois Pereiro sendo el cristaleiro. Nada mái s chegar a

Madrid, na nova Facultade de Ciencias de la Informació n, en outono de

1974, o primeiro dí a de clase, que foi tamé n o da primeira asemblea,

unha casual causalidade levoume a cruzar unhas palabras con quen

resultou ser Xosé Manuel Pereiro. Aqueles monosí labos, tipo Vladimir e

Estragó n, foron a consigna para pó r en marcha unha amizade que tamé n

se constituí u dende o comezo como un obradoiro. 

Eu fora buscar a Xosé Manuel para logo irmos xuntos ao Incio. Para el

era unha ocasió n de volver á  casa vella de Santa Cristina, a sú a aldea có s-

mica, a A de Meu, mais para min, o mozo coruñ é s, cascarilleiro, era unha

experiencia excitante, a descuberta das “ montañ as máx icas”  do Oriente

galego, do Incio e O Courel. Í a facer antropoloxía nun mundo descoñ eci-

do: o propio paí s. 

Mais quen está no obradoiro, de verdade, agora mesmo, arredor da

Semana Santa de 1975, é  Lois Pereiro. Traballa co vidro. É  mais novo ca

min, mais xa entó n o vin como algué n “ doutro tempo” . E iso non signifi-
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ca pasado nin futuro. Significa “ outro tempo” . O xeito pousado do falar, esa

linguaxe do murmurio que envolve un silencio fé rtil, xerminal. Está  entre

unha materia transparente que envolve escuridade á  espreita. Está  entre es-

pellos que multiplican metamorfoses. Sempre o lembrarei así , de en-

trada, naquel lugar do encontro. Os dedos longos, vimbios de ó so, que

escriben con unllas de diamante. 

A idea de obradoiro ten de ver moito con Loia. O obradoiro é un lugar

en movemento. Se Loia ten algunha importancia, ademais de chanzo no

andar da biografí a sentimental dos que viviron a experiencia, é  por esa

dobre condició n de lugar obradoiro na diá spora. Dun lugar bulicioso

onde agroma o canto. E, sen dú bida, a má is abraiante especie, o abruñ o

que medrou, o máis innovador no eido da expresió n literaria foron os

poemas de Lois. Despois da sú a tempada de cristaleiro, viaxou a Madrid

para estudar idiomas, canda Piedad, o seu amor siamé s. E semellaba que

nalgú n recanto da equipaxe traí a a punta de diamante: “ Hai un certo

punto de espí rito dende o cal a vida e a morte, o real e o imaxinario, o

pasado e o futuro, o comunicáb el e o que non se pode comunicar deixa-

rán  de ser percibidos contraditoriamente”  (André  Bretó n). E dende logo

traí a o má is importante que posibilitarí a esa tarefa: a man sincera para

trazar agasallos que levan sentido. O que hoxe coñ ecemos como Poemas

de Loia.

Así  que Loia foi, antes que nada, un lugar de encontro. Habí a moitas

outras estació ns e fogares nó mades naquel Madrid que bulí a. Un mapa

de unidades de emoció n e ambiente. Así  que Loia, ese lugar portá til que

chamaremos Loia, non tiñ a nada de espazo de morriñ a ou de reduto cas-

trexo no corazó n da capital do imperio. Non naceu dun programa nin dun

manifesto explí cito. Non era unha proposta xeracional. Non pretendia-

mos ocupar nada. A razó n de ser de Loia foi ese carác ter psicoxeográ fi-

co. Se nos valemos da oració n de Aquilino, ter un alpendre onde soñ ar e

un carreiro de vagalumes. Un mái s. Así  que o mái s importante de Loia

non era o que a revista era, senó n o que ocorrí a nela como espazo habi-

tado. 

Loia era, má is que nada, unha cita. Unha clave para un intre de felici-

dade clandestina. Ninguén  í a esixir nada, ninguén  í a dar ordes, ningué n

í a dominar. Era un obradoiro, si, mais onde o dereito á preguiza era res-
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pectado e onde a produció n do invisí bel era se cadra o mái s importante.

Habí a unha desculpa e esa era Loia, pero a intenció n verdadeira era par-

tillar informació n básica en circos concén tricos. 

Informació n, en primeiro lugar, sobre o acontecer inmediato, naquel

tempo de vertixe, onde un pé pisaba no perigo e outro na esperanza.

Todos os que alí  estabamos citados por Loia tiñ amos razó ns para andar á

espreita, vixiantes. Mais, a diferenza doutros grupos poét icos ou de van-

garda artí stica da ép oca, a composició n era inusitadamente plural.

Eramos poucos, si, mais de diferente procedencia, idade e oficio. 

Así  que, ademais de partillar informació n de urxencia, á s veces moi

boa informació n, sobre o acontecer nas trincheiras polí ticas dese tempo

pú trido do tardofranquismo, habí a outros estratos de informació n

Manuscrito orixinal de Manuel Rivas: Loia 3, p. 25.
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Carta gráf ica dos irmán s Rivas a X. M. Pereiro na que describen a sú a vida cotiá en Compostela.
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de ser. Se o que mái s se asemella á felicidade é  o rescate das faí scas de

esperanza da humanidade, segundo unha das teses de Walter Benjamin,

nó s tivemos a felicidade clandestina de encontrar dous rescatadores e

fornecedores ideais de faí scas: Reimundo Patiñ o e Fermí n Bouza Á lvarez

(o primeiro faleceu en 1985, e o segundo segue a transmitir faí scas). 

A parte má is visí bel e rechamante hoxe de Loia, o que ten como docu-

mento dunha certa vangarda, coido que é  a poesí a de Lois e o grafismo

de Antó n. Mais está estoutra dimensió n invisí bel, o que Loia era como un

lugar de rescate, como unha patria portát il de encontro soterrado, under-

ground. Reimundo Patiñ o e Fermí n Bouza (con todos os fí os e conexió ns

que eles tiñ an) eran a un tempo vixí as e vedoiros, mensaxeiros que fala-

ban decote nese “ outro tempo” , que non era pasado, senó n un presente

lembrado. Ou unha “ melancolí a activa” , na expresió n de Van Gogh. Eles

eran, dalgú n xeito, enlaces de todas as vangardas. Das mellores procuras

éticas e estéticas da humanidade. Sempre falabamos en galego, e sempre

en internacionalista. Un dí a “ visitá banos”  Karl Kraus con Philip K. Dick.

Outro Grosz con Frida Khalo. Georg Trakl con Flannery O’ Connor. Miles

Davis e George Brassens. Luí s Seoane e Dashiell Hammett. Marí a Luisa

Bombal e Juan Rulfo. Pratt e Moebius. Jean Vigo e Pasolini... 

Sempre, o marxismo crí tico e o pensamento libertario. Sempre, o

surrealismo e o situacionismo. Galicia era un local universal. A portá til

nació n republicana do exilio, a diás pora e os már tires da liberdade. Un

dí a Reimundo Patiñ o abriunos unha caixa de cartó n, das dos zapatos, e

dentro estaban os manuscritos de Xohá n Casal. Un deles titulá base “ O

campo das ratas” . 

Tamén  para iso naceu Loia. Para que vise a luz ese texto estarrecedor

que semella bí blico. 

Nunha homenaxe literaria na cidade libre hanseá tica de Bremen, en

1958, Paul Celan dixo:

“ Pensar (denken) e agradecer (danken) son na nosa lingua alemá  pala-

bras dunha mesma orixe. Quen segue o seu sentido entra no eido de sig-

nificació n de gedenken, ‘ pensar en, lembrar’ , eigedenk sein, ‘ lembrar’ ,

Andenken, ‘ lembranza’ , Andacht, ‘ meditació n, recollemento, oració n’ ” . 

Amén , Loia.
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