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Xosé María Álvarez Cáccamo

Entre os importantes títulos poéticos que o ano 1992 ten producido, o último
libro de Luz Pozo Garza, Prometo a flor de foto, ocupa un lugar privilexiado. No concurso das voces líricas da segunda metade do século a autora de O pax aro na boca
(1952), Verbas derradeiras (1976), Concerto de outono (1981) e Códice calixtino (1986) ten
atinxido xa espacio preeminente. Ademais a súa voz resultou fundamental para a renovación da nosa poesía na década dos 80.
O ton reflexivo de sustrato simbólico, a claridade compositiva, a expresión intensa e elegante dQ universo erótico, a seducción do sereno fraseo musical, o tecido
preciso das imaxes ... son algunhas das marcas de estilo coas que a poeta de Ribadeo
ten participado no prog rama daquela primavera polifónica e que agora se manifestan
en evocadora reflexión elexíaca.
En Prometo a flor de loto Luz Pozo expresa a necesidade de enxergar un novo
xeito de diálogo co compañeiro desaparecido, o poeta Eduardo Moreiras, e dispón
unha sutil escenografía de símbolos rituais desde unha óptica relativamente próxima
á de Pimentel. Insiste a autora na procura da hora máxica, daquel instante de radical
transparencia que perseguía Valéry. Establece logo o itinerario amoroso da vida
común co seu home, pelerinaxe trascendida en alta liturxia de relixión natural. O Cebreiro, o monte Pía Paxaro, as illas Cíes, Baiona, Lugo, Vigo, o Santa Tecla ... son lugares da memoria itinerante dos namorados en viaxe iniciática. Ocupa o poeta os ámbitos con presencias obxectuais que son instrumentos dunha evocación gozosa,
incitadores da experiencia proustiana de recuperación da historia íntima.
Alén desta sumaria enumeración temática cumpriría salientar tamén outro estrato significativo: o que organiza a intertextualidade das citas encabezado ras dos poe-
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mas, moi frecuentes, que actúan a xeito de guieiro da complexa estructura do volume. Jung, R. Wilhem, Valéry, Franco Grande, San Mateo, Rilke, Fray Luis, Dante,
Bécquer, Eduardo Moreiras, Pura Vázquez, Gauter Map, Juan de la Cruz, Gerardo
Diego, Valente, Garcilaso, González Garcés, Umberto Saba, Cunqueiro, Otero Pedrayo, Pimentel, Paul Eluard, Gamallo Fierros, Bjorn Hákanson, Bergson, Alonso
Montero, concorren coas súas apoiaturas verbais neste discurso non culturalista e
afortalan así a ciencia viva da poética de Luz Pozo Garza, moi distante de calquera
delectación erudita.
A reflexión arredor do amor e da vida como obxectos de lectura constitúe o núcleo fundamentador de Prometo a flor de loto, libro que, ademais de elexía da intrahistoria persoal e testemuño estoico do presente en ausencia dolorosa, é esquema lírico
para unha Semioloxía. Os suxeitos do poema len, pronuncian, escriben, interpretan, indicios
do amor, símbolos naturais, signos dunha liturxia sentimental. Desaparecido Eduardo
Moreiras, a poeta tensa a súa sensibilidade receptora para ver de apreixar "os sinais
que proceden do indecible". A brisa move as ponlas das árbores como querendo
falar, a chuvia entoa un son de harpas, a danza súbita dunha estrela fugaz pode ser interpretada como indicio, "un mofo docÍsimo" maniféstase como síntoma do tránsito.
O falante lírico debe ir aprendendo un código apropiado para o novo xeito de relación que se establece en ausencia física irreversible do seu interlocutor, con quen
desde o principio da existencia compartida fóra fiando o Texto dunha conversa interminable, clave daquel amor, "as palabras precisas para acender o lume".
Entre ambos foran argumentando un ha Teoría do Amor como eternidade asentada en ciclos fragmentarios e mesmo un ha sorte de Escrita da Saudade ("Escribimos
ausencia"). Os amantes falan, teorizan, len a natureza, compoñen himnos, escriben
todo: ríos, acordos, crepúsculos, memorias, música, imaxes, promesas, búsquedas. O
memorial da escrita amorosa asenta os seus principios éticos sobre a base dunha
transparencia que racha calquera pretensión sobrehumana. Non se trata dun amor
perfecto senón dunha relación na que o desencanto sucede ós instantes de radical felicidade. Aquela lingua común codificaba "música sublime" e "historias fidelísimas"
pero tamén, ás veces, "unha edificación sen fundamento".
Cartas, poemas de Rilke, partituras de Chopin, cantigas para nenos, chamada s
telefónicas... son instrumentos dun amor que falaba con letra e música. Pero os
amantes sabían tamén tirar da natureza sinais e indicios, iconos e símbolos para elaborar a misteriosa men~axe que os puña en comunicación. O Rei amado dase a coñecer "por canción manifesta" que completa o seu valor significante co concurso das
"aves secretas" e da "liña do vento". Os namorados aten den a calquera sinal que
proceda do indicible para asegurar a intensidade do mutuo coñecemento: "o vento
nos eucaliptus" ou "o corazón dos lagartos".
A linguaxe amorosa, código complexo de síntomas naturais e símbolos de cultura, atinxe ademais unha función litúrxica. O amor obriga á familiaridade cos códigos
rituais. A ascensión ó Pía Paxaro é pelerinaxe pagana, sensual. O deus que procuran
os viaxeiros resulta da unidade conformada entre eles dous e trascendida no amor da
natureza: o 1 absoluto. A "ascesis da ascensión" representa a vía purgativa dunha experencia mística que conclúe no éxtase da "luz viva en presente purísimo". O poema
"Subida ó Pía Paxaro" , encabezado por un ha cita ben significativa de Juan de la
Cruz, é o cimo onde se manifesta a identidade entre o amor e a experiencia mística
que constitúe outro dos planos significativos do libro.
A aprendizaxe do código máxico en que se fundamenta toda relación amorosa
exprésase, pois, en Prometo a flor de loto co complemento da evocación (verbalizada
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sempre desde a sutileza da nostalxia lírica, non a través do discurso plúmbeo de que
fai gala certa poesía de condición "intelectual") de out ros sistemas semióticos: a lectura da natureza, a música, a liturxia da viaxe iniciática, a cerimonia do encontro sorprendente.
Desaparecido fisicamente un dos interlocutores daquel incesante diálogo, a falante lírica rememora as conversas que sustentaron o amor e comeza a interpretar os
novo s signos do emisor ausente, o léxico recén estreado dunha natureza que, en liñas
de areas intocadas, anuncia o regreso do amante:

En procura de ti
xurdía a cegadora presencia da Lanzada
en líneas sinuosas que se ofrecen intactas
coma unha harpa
que fire o corazón de emoción sideral.
Mística.
A poeta, receptora asombrada de novas mensaxes secretas, debe superar aínda a
tristura que traen estes indicios de comunicación en ausencia:

Soaban as palabras de amor e mais a morte.
Non aprendín ainda a escoitalas sen pranto.

o libro que vén de publicar é, ademais da mellor amostra do seu labor poético
ata o momento, o primeiro paso desa aprendizaxe.

