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~~G añarás

a luz'i,¡ pron1etc Lcón Felipe, xa que toda a poesía do mundo pode- ser
un ÜBico poema& O que varía é a luz, A serniótica actual apoia esa int.uición
do poeta: o discurso cOlno transustanciación de discursos precedentes ou
Sr: 0; reno. cada P(X~ta engade unha faísca de clandadc ó poema totaL hnos coa
pcqucna
na noite ata que a
que xacía nas sOInbras~ se fai lúcida
sexa l.sO
clarificación da idea na conciencia. ()u ene sobrevive.
soi1aci6n malferida que xorde dun ceo incertamente transparente. A
(h~, Juan l{arnón para comunicar coa Dívinidadc.
""'~\.A(,l\..¡,,",,H Ujll'\,.,'ll,",~Vi que engadir unha certa luz nova Ó pocrna totaL
A.. luz propia que fai fuxir as nasas tebras. 1\ forma pcrsoal de prender unha chanla~

de. accnder unha
() xeito da vixilia nunha ofrenda polos longos p(t~adelos
da noHe. 1~ travesía da mernoria que albisca na penuD1bra. A fonna olnnipresente
de
un verso á letanía da luz.
ás veces~
coma ltlm(\ arde sen
consurnlf e, por
eterniza"
No meu caso, a luz pern1ite modificar a doutrina dos astros; abrir un códice
na
ser coñecernento sutil da condición suprenla; trascender) tal o
arnOf, das rúas sagrada~ do meu pobo; evocar a chuvia nunha praza balcira...
A luz decrece e fire se lnorre Rosalía e queda alucinada nos oUos de
Rirnbaud .
Tería que dicir con \líctor Rugo: "'Vin a sombra, sen aBada, sen lánlpadaH~
E r v 1 a i s a luz vai comigo.
([)e

C~ódice Calixtino,

1986)

*' Lul. POZú G~lrza naceu en Ribadeo (Lngo) no ano 1922. Pasau a súa ncncz entre e.sta vila e V¡veiro.
Durante a guerra ci\/iJ. por razóns
a súa farnilia sufriu persecución e Uva que pasar a residlf
en ~1arrocos ata 1940. Despois dos estudios de piano, maxisterio e Filosoffa e Letras) foí profesora
agregada e cau.:~dr;Htca de. Lingua e Literatura Espaúolas. Residente en Vigo na actualídade dinxe.
COHh) xa {) f¡xer~ dende a súa fundaci.ón na Conlña, a revista poética /vordés, en colaboración con Tomas
Barr()s.
Cuhrvou a critica hterana e. sobre todo, ti poesía en castelán e gaJegü: An.fora) 1949: El
vrJgahu.,,--tw, 1952: () paxaro na boca, 1952; Cita (;f1 el viento, 1962; Ultimas palabras / Verbas
derrtld!?!ras. 1975~ Concerlo de oUlono , 1981 e Códice Ca latino , 1986.
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Consagración de rrrasalba
1 Evocación

Agora que clnprendichcs navegación dc altura
sen cartas nin scxtlultes

polas roÍlas celestes hacia t.J Santo Gri:.d
nunha doma-araucaria
igual a ti en idad\'~ e en Inateria de lnorte",
i\.gora que domina~ os
e é püslbl~~
() feliz refrixerio
nas fantes ande. agrornan os ríos bc.nalnados
do Pico dos Ancares onde é sagrado o acevro
a Santa 1'ecla
na chuvia occidcntaI-rosácea de seis
e podes conten1plar 6 río Miño
i1uíndo entre dúas tcrras labios dun Cancioneiro.<&

Evocánl0Sle agora
en ·Trasalba de acantos e loureiros
acrópolis da patria~

ideas que tomaron fonna de idenLidadc
nese xeito de anlor que chamatnos Galicia
nesa cítara gris

nesa

~núsica

escura e lulninosa que nos

rraspa~~a

nesa sorte de morte .. ,

2. Prlill avera
En Trasalba ofrecían as lavercas
a fraxilidade do canto
o sina1 ande os ventas convocaron un día
as fronteiras do abrente
coas dádivas de Cerc'\ e de Baeo.
En rrrasalba
o claro testenluño un río fidelísüno
t"H"¡"i'.r\lfq

nunha canle· a nosa historia.

Alí se anticiparon tóda1as prünaveras
e os outonos chcgaron Il1eSnl0 un rito
na ordenació:l dos dias e. as colleítas
á solaina do pazo ondc principía un reino.
Alí as palabras 1úc idas
poden esclarecer o destino dun pobo

1

o norte

na voz dun patriarca
El dixo: h'!i unha patria e unha terra
e puxo por escrito
a custodia da fala da chuvia do centeo
o legado do espírito. Tanta fidclidade ...

3. Desconcerto,
Prüncrro foi a aurora emisaria da luz
un instante sagrada
da patria soaba coma un harpa gaélica
cando o
na ofrenda das Fisterras.
Despoís crebouse o canto,
Chegaron as consignas insidiosas
no
dos tambores na índole das bandeirds
na mañá vIolada:
Tanto manto de loito
tanto pranto

Umta noite cegada
tanta porta pechada

martes sen cadaleito
nun tempo de borral1a

sen saba
sen responso

sen

fnortana~ ..

o vento desnortado
espaBou desconcertos
secaron os parrales
cegaron arnieiros

bocarríbcira:

e talaron carballos bjdueiros...

Sábc·sc que en Trasalba
moraron as palabras tutelares
no tempo do silencio.

A tarde df',Clinaba na liña dos salgucíros

na curva inm.orredoira das glicinas
na sombra das camelias
xunto á fante Castalia...
,,<\ chuvía ¡¡naínalnente petaba nas vidreiras
outono anticipado,
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VcIar a nlffil da dona no acendcr dunha lárnpada.
Sobor da mesa abcrto un libro de Virxilio
no silencio do pazo.

Na solaina

oUaba o patriarca o C~oto de N()velle
a luz occidental
a derradeira cartR de Daniel
a patria en vela
e pronunciaba os norncs que non borrara a rnorte...

As veces no J'-"""':J'~l-l("{"~'¡"'''
na lembranza dun sono polas
faiaba a Rosalía:
HCarnii1aba fuxidía","
HSomentes a sornbra esgufa~ ..
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