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A POESíA DE LUIS p~r~lENTEL 

Por DOMINGO GARCíA-SABELL 

Cecais de toda-las creacións do espírito, ningunha tan difícil de definir 
como a poesía. E cecais en ningunlha outra parte como na biogrélfía do 
Dr. Johnson que Boswell escribiu, e que COIl tanta admiración cita unha e 
outra vez Gide, cecais, digo, en ningún outro texto se teña expresado con 
meirande claridade a impotencia que nos invade ó intentar dar límites con
ceptuais ó fenómeno poético. Á pregunta sobre o que é a poesía, contes
tóu o Dr. Johnson que resulta moito máis doado dicir o que ela non é; (<<It 
is much easier t'Ü say what it is not»). E engade: «Todos coñecemos o 
que é a luz, pero non é fácil explicar en qué consiste». 

¿E a luz da poesía? Po-lo de pronto, ben sabemos no que non consiste. 
Ben sabemos da palabrería vana, das falsas excursións metafísicas, dos 
«compromisos» elaborados con ralsiHas ideolóxi,cas. Sí. Sen sabemos de 
toda-las trapelas nas que o feito poético asolaga e concluie por esvaecer. 

Por eso, ante unha creación real, como a de Luis Pimentel, o primeiro 
desbroce tería de con~isUr en señalar o que ela non é. Dito doutro xeito: 
o queela ten de verdadeiro -que é cáse'que todo- Luis Pimentel roi un 
poeta de non farturenta producción -e eso xeneralmente xa é un signo 
de autenticidade-. Pero, ademáis, decote loitou con algo sustancial na 
empresa poética, a saber, as palabras, o escondido misterio das palabras, 
a sua estrana capacidade de suxerk realidades que, dalgún modo, están 
por riba delas mesmas. Léase neste contexto o poema «O nome» de «Som
bra do aire na herba» e veráse lucidíame~te, quera dicir, con e-videncia 
irre'futable, o minuto dramático da espera, na «agarda de que chegue / a 
palabra precisa». E por eso mesmo, o nome da amada -da poesía- será 
o que alivie a desnudez do existir: «Ela vivirá sin o seu nome, / espida, 
por antre o silencio». Tempos antes, Juan Ramón Jiménez tiña berrado: 
«Y se quitó la túnica, / y apareció desnuda toda ... / iOh pasión de mi vida, 
poesía / desnuda, mía para siempre! u. 

Velaquí, ó meu ver, o valor de permanencia da obra pimentelián. Todo 
o demáis ven como engadido; por exemplo, os acertos finísimos no aprei
xamento do que semella non ter corpo, esto é, a sombra do aire na herba. 
¿Cál é o segredo? Sinxelamente, a exquisitez da sensibilidade, o poder 
de vibración, por empatía, con todo o que nos arrodea e está a facernos 
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chiscos de convivencia. O poeta escoita unha canClOn lonxana, apenas 
audible: « Hasta mín che'ga tan s'ólo en anacos; mais eu enténdoa esaita i 
enteira. / como a sombra do aire sobre a herba». E por eso mesmo, él po
de descubrir, no sonido do fagot, «coa sua voz escura», un «sabor a na
ces». 

Esa facultade de percibir a sombra do aire na herba é algo que fai ne
cesarias, ineludibles e esixentes, as palabras, as exactas palabras que 
acadan fronteiras situadas máis alá de pura conceptuación lóxica. Así, o 
poeta é quén a percatarse da presencia da morte porque a «grande ce
cáis», -o «grand peut-etre» de Rabelais- convirte todo o que toca en 
inercia, en inmovilidade pasiva, en mineralización de,finitiva. O poeta olla 
para amada que durme. ¿Está marta? De ningún modo: «Si eiquí estivese 
amarte / todo se tería feito pesado / e duro». Sin embargo, «no sano, / 
todo está no aire». Outravolta o aire no que cada causa se dilue e, ó pasar, 
deixa como un arrecendo, ou como un sutil armónico de melodías ende
xamáis escoitadas. 

Desas melodías foi Pimentel o delicado transmisor. E nesa transmisión 
había, cómo non, unha miga de desencanto, un como alonxamento do poe
ta, como unha especie de presencia ausente, tan aristocrática -non teña
mas medo de empregar a palabra- e, ó tempo, tan expresiva. (E agora 
acuden á miña memoria relembros personais que non é do caso resucitar. 
á menos po-lo en tanto). 

Pero Luis, o naso Luis, queda dentro de nós. Como unha luz aberta na 
mouramia do desnorte que é, no fondo, todo proceso vital. 

Porque él viu, como ninguén puido ver, a sombra do aire na herba, com
pre dicir, a sombra invisible que, por ser sombra, dá carpo ó naso existir. 
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