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8 LIBRO DOS MBRTOS 

Luz Pozo Garza 

O LIBRO DOS MORTOS, de 
Eduardo PuIoreiras, é un áongo poe- 
ma de amor que simboliza a viaxe 
máis al6 da morte. Ha4 duas Mas 
ben diferenciadas na forma e no 
contido, pero intimamente relacio- 
nadas na intención do autor, na 
stia perspectiva, mesmo no sistema 
poético conseguido : 

1) a narración poética que, amn 
plano s h b  íico, amostra as vi- 
cisitudes d 8 s dous amantes -o 
Faraón d a Raiña- incompren- 
sibn e amor na nnorte coma na 
vida. 

11) o coaaxunto de poemas in ter- 
calados: EsidagaciQn e reflexión 
sobre das determinantes que 
moveron o autor. 

S 6  ao fmal da obra as dúas Efñas 
-a narrativa, se vale chaimala asf, 
e a estrictamente poernAtica- se 
achegaun e afunden coma se a via- 
xe rematara nanha suma C O ~ S U ~ C E -  

da dos amantes m Absoluto: 

''Non tíiilan presa porque xa tocaban 
o limite. 'Fíos de &amantes e perlas 
chegan ás meixelas gra .recoiler a 
verdade daquil fermoso amor" 

LL 

O poeta colocou os amantes na 

montaña do Caurel, pero a paisaxe 
esta libremente recreada: paxaros, 
soidade, luz, horizontes largados 

C L onde pasa coma un ama, o res- 
plandor do mar". Elkiu a monta- 
fía do CaureP para residencia real 
lsolada p i s  al6 poden acadar os 
sfmbollos unha coincidencia máxi- 
ca coa vida coti6: a mastaba onde 
xace a cámara dos mortos 6 un 
casal abandonado escollido para 
conciliar vida e morte na agarda 
do fin trascendente. 

A soidade da montaña envolve 
coma unha chuvia Wrilante o mo- 
n6lop;o da banda dos mortos. Na - 
primeira parte -XVIII Dinastisl- 
as verbas son duras coma seixos. 
Os reproches e queixas do amante 
soan sen piedade. A beleza femi- 
nina, deslumbrante. Os obxectos 
narais e cotiáns contrastan coas 
formas de maiar requintamento. 

Xsias de femia real, pedras 
suntuosas, espellos nobres que re- 
flexan fermosas apasencáas, espa- 
C ~ Q S  intemgorais, tfinicas de liño 
ou pura seda, alba coma a mañá 
increada ... 

Falan de amor os amantes. Fa- 
lan par turno. Un amor mistu- 

- 
(*) Edwdo Moreiras: O libro dos mp;t6~, Ediciós do Castro, A C o m a ,  1979. 
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rado de ciumes e carraxe, de 
malentendidos, de pakón. Un 
amor por enriba do espacio e do 
ritmo dos astros, pechado na ex- 
piaci6n compartida, na garda do 
Xuicio dos deuses. E cando ela 
apousa a rnan no lume e chanta 
a yalima fumegante no peito do 
hsme, non 6 senón o simbolo 
do que a vida pode ferir a dous 
seres que se amaron con igual 
paPsr6n: '"se dfa debin com- 
prender canto costa levar unha 
m.éisica extras no corazón". 

Na parte titulada O Falcón Fe- 
rido prevalece a inocencia da 
Raifia. Van xurdindo as verbas 
dela ririahamente coma a auga 
do rfo na mutación do tempo 
en bris. As palabras son pu- 
ras, onde a veadade e a vida 
que finoen semellan ondas mis- 
twradas. Xorden as verbas que 
explican a inocencia na transpa- 
rencia fiel do amor e do destino: 
'"preguei noites enteiras con bC 
goas dos meus 0110s que chegara 
o intre de te demostrar que son 
pura, que son tioa9'. 

Achamss, polo momento, unha 
clara oposición entre as partes 
XVBII DZptas~.áa e 8 Falcón Feri- 
do: coBbfrastan O mon6Pogo del 
-ciumes e earraxe- coa resposta 
dela, -xustificacián amorosst-. 
Oponse a ollada do home á ollada 
da femia. As perspectivas da vida 
e do amor son diferentes, os es- 
pacios e os tempos, tamén. 

Agardan medofientos os aman- 
tes O Xuício dos deuses -terceira 
parte-- namentres a balanza de 

Osiris abanea nun vacio de tempo- 
ralidade. Unha luz interiorizada 
e eslquecida alumea o espirito 
no fonda1 da conciencia lucidia. 
¿Verdade? LFalsia? Quén sabe . 
o que eso significa. Por vez pri- 
meira 6 posfiel contemplar a cha- 
ma moura que foi a vida. Por pri- 
meira e última vez faise posfbel 
asumir a culpa desvencellada da 
paixón, do pouso de cinsa, da ma- 
teria que apodrece: "mentira de 
vivir, unha pinga de tempo sin 
rescate no meio do corazón". 

Na derradeira parte -Paradiso - 
afirmase que O Xuicio foi xusto. 
Os amantes están a compartir 
a etemidade coma compartiron o 
temgo e a intemporalidade no 
amor. Arelas, anceios ficaron em- 
bako co po desfeito no chan, coa 
miseria temporal ao longo da vida 
e da mágoa. 

Agora un ceo nbo e purisimo 
insiste en resplandores gloriosos. 
Despareceron celaxes neboentas. 
Esvaiu o pano escuro que afas- 
taba dos 0110s o centro raio- 
lante. 0110s amantes a contem- 
plar xuntos a luz na eternida.de 
luminosa, "nun ceo cheo de 
mbsica". 

Máis al61 das esferas do ar e 
do fogo está o Paradiso ande a 
felicidade agarda. Coma Dante 
guiado por Beatriz, o amante 
chega ao reino eterno do amor da 
man amada -"lévame asin da. 
túa mara xwsta9'- tras coñecelr 
o poder do mal na curva dubido- 
sa do tempo. 



Deste xeito, nunha liña ascen- 
&ente e en\lolvente, totalizadora, 

' a narración poética acada a apo- 
teose do amor no punto máxi- 
co onde confltien decididamente, 
abertamente, poemas e narración, 
nun amplio e remansado delta 
fe& afundido no mar do  final 
do LIBRO. 

Amostra asf a obra unha perfec- 
ta unidade e unánime htencl6n: 
aPaindir a conciencia pe~soal amo- 
rosa na conciencia universal on- 
de "Soles lumlsioscus/ recolleni 
no seo a esencial da conciencia 
pr6 eternidade". 

A convesxencia desas liñas 
-narrativa e poemas- pon de 
releve a oposición constante que, 
ao Bongo da complexa obra, marcan 
os términos espaciais AQUI/BEO/ 
ACOLA, particulares egoc6ntricos 
de tendencia "obxectivadora" na 
esitmctirt-aciC~n dura topos poético 
ancle espacios e teunapos son nieaa- 
mente simb6licos. A Q U ~  sinala o 
vivir cotián, azas grávidas, arelas 
infindas. "ACOI,Á ispiden os cor- 
pos lairniosos auras de amor". 

Na outra liña do LIBRO, a 
dos poemas intercalados hai máfs 
liberdade creadora. O contido 
dos poemas, non suxeitos ao ffo 
narrativo, multiplican os temas, 
os sistemas de asociacións, as 
interrelacións dos elementos in- 
tegrantes a tOdolos niveis. A ex- 
presión faise máis eornplexa e va- 
ria. 

Os temas que o poeta matina 
-agás da irldagaci4ira metafisica e 
existencial- pertencen sustancial- 
mente a tres sectores dunha mes- 
mai. esfera afectiva: 

. o amor pala terra 

. o amos pola poesfa 

. s amor por unha muller 

-clasificación xa establecida por 
Alvaro cunqueiro- tematica con- 
formante dun micromundo poéti- 
co orixinal e pechado. Poesfa 
que, reducida as parámetros esen- 
ciais, dan a medida dunha creación 
persoal trascendente, orientada ca- 
ra a unha a luz inmorrente que 
ainda alumea no corazón do home. 


