
LAUDATIO a Luz Pozo Garza 
 
 

Dona Luz Pozo Garza, filla predilecta de Ribadeo, don Fernando Suárez 
Barcia, alcalde, autoridades e representantes do Concello de Ribadeo, do 
Concello de Viveiro, da RAG, das asociacións aquí representadas, persoas do 
mundo das artes e a cultura, familia e amizades da homenaxeada, veciños e 
veciñas de Ribadeo, bo día. 
 
 
 

Ollos de Rosalía 

labios de Greta 

peito de Santa Teresa 

maus de Melibea: 

corazón de Luz. 
 

Nestes cinco versos concentra Eduardo Moreiras unha emblemática visión da 
nosa homenaxeada, resumindo a súa personalidade a partir de catro figuras 
femininas prototípicas do universo da mística, da erótica, todas elas mulleres 
loitadoras, para rematar xuntando no último verso as súas cualidades nun 
corazón, o de Luz, que como ela mesma di, é fonte de amor, e polo tanto, de 
vida, de poesía. 
 

A nosa Luz naceu en Ribadeo o 21 de xullo de 1922 e viviu aquí os anos máis 
importantes da súa nenez, primeiro na rúa de San Roque, despois no campo, 
en Cantalarrana, e finalmente cerca da igrexa. Estes sete primeiros anos de 
vida que pasou en Ribadeo impactarán na súa obra poética e estarán sempre 
unidos ao fluír das augas. 
 

Así ocorre no seu poema "Primeira memoria" do poemario Códice calixtino no 
que recrea o seu nacemento: 
 

"Abrín os ollos 

e sentín a chuvia polas tempas e a nuca." 
 

E  rememora aquela pícara en Ribadeo as súas rúas, as pedras, unha praza, o 
peirao: 
 

"Agora recordo unha praza baleira 

por onde pasan ventos de saudade como unha man 

coñecida e incerta. 

Lémbrome das rúas sen aristas, 

das pedras marcadas con líquenes, 

dos vaporiños que soan nas tardes de néboa 

cando fica o peirao en sombras e silencio..." 
 
 

Recordemos que os primeiros poemas de Luz Pozo Garza publícanse no 
semanario Las Riberas del Eo. Daquela Dionisio Gamallo Fierros convértese, 



en palabras da autora, no seu mentor e no seu fío condutor: "A prolongación do 

plano familiar para min residía nese baixo con libros de Gamallo Fierros". 
 

Luz Pozo, poeta e académica, encadrada por Méndez Ferrín na Promoción de 
Enlace e integrante da Xeración dos 50, é autora de títulos fundamentais da 
poesía galega contemporánea como Concerto de outono (Edicións do Castro, 
1981), Códice Calixtino (Sotelo Blanco, 1986) ou Prometo a flor de loto 
(Deputación da Coruña, 1992). 
 
Poderiamos repasar a súa extensa obra poética (en galego e en castelán), 
ensaística e mesmo dramática, así coma os numerosos premios e distincións 
recibidos ao longo da súa traxectoria literaria, pero para non repetir o que de 
seguro coñecemos todas as persoas que estamos hoxe aquí, celebrando con 
Luz este nomeamento como filla predilecta do concello de Ribadeo, referirei 
unicamente o seu nomeamento en 2001 como socia de honra da Asociación de 
Escritores e Escritoras en Lingua Galega, cando o Concello de Ribadeo lle 
dedicou unha rúa, e, por recente, o Premio Trasalba, concedido pola Fundación 
Otero Pedrayo. 
 

Certamente o brillante e extenso percorrido literario desta autora abondaría 
para facela merecedora da distinción como filla predilecta por parte do noso 
concello só polo feito de ter nacido aquí. Mais ocorre que Ribadeo non foi para 
Luz Pozo Garza só o lugar de nacemento. A unión sentimental que sempre 
expresou polo seu concello de nacemento, que menta ademais como un dos 
motores da súa produción poética, quedou probada cando no ano 2001 a 
Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega lle entregou a letra E e 
celebrou con ela a “Homenaxe á Escritora na súa Terra” en Ribadeo. 
 

Declarou entón a nosa querida Luz: “Déronme a escoller o lugar onde celebrar a 

homenaxe e sentín que tiña que ser Ribadeo. Moi perto da casa onde nacín chantouse un 

monólito cun poema que seleccionei do libro Vida secreta de Rosalía, aludindo, 

implicitamente, a Ribadeo e Viveiro, os meus dous espazos vivenciais (….) Ribadeo 

está moi presente nos meus poemas, sobre todo nos primeiros tempos. Está en todo, 

aínda que non o mencione explicitamente. Alí é onde coñecín o mar bravo e as 

primeiras visitas á praia coa miña nai e meu irmán vividas con moita emoción; o mar 

onde un día descubrín con sorpresa os golfiños saltando no horizonte. En Vida secreta 

de Rosalía está o mar de Ribadeo e as cunchiñas de Reinante. En Prometo a flor de loto 

reaparece, así como no propio título de Ribadeo, Ribadeo, un nome que elexín porque 

esa palabra, esta vila, está percutindo en min desde sempre”. 
 

Se abandoamos o camiño da teoría e crítica da literatura e nos achegamos á 
Lingüística, como ciencia que estuda a linguaxe en todas as súas dimensións, 
comprobamos que desde o inicio da Psicolingüística no estudo dos procesos 
cognitivos cerebrais, e actualmente coas novas tendencias das neurociencias, 
queda probado, indiscutiblemente, que os primeiros anos de vida constitúen 
unha etapa crucial no desenvolvemento vital de calquera persoa. É neste 
momento cando se asentan todos os cimentos para a aprendizaxe posterior. 
 
O crecemento e desenvolvemento cerebral son o resultado da sinerxia entre o 
compoñente xenético e as experiencias de interacción coa contorna (tal e como 



xa defendía Vigotsky na súa teoría sociocognitiva ao comezo do século 
pasado). Esta combinación de contorna e xenética conlevan o resultado da 
aprendizaxe e o desenvolvemento de habilidades sociais, emocionais, 
cognitivas, sensoperceptivas e motoras, que serán a base de toda unha vida.  
 
Así pois, podemos afirmar que os primeiros anos da vida son esenciais para o 
desenvolvemento da persoa. Aquí se perfila a arquitectura cerebral e se 
deseña o futuro comportamento. É xustamente neste momento cando se 
asentan as bases para as funcións cerebrais superiores, como a memoria, o 
razoamento lóxico, a linguaxe, a percepción espacial e visual, etc. E tamén é 
nesta etapa na que se asentan as bases para o desenvolvemento dos talentos. 
 

Por iso cremos que hai que darlle a importancia que merecen a estos sete 
primeiros anos de vida de Luz Pozo Garza en Ribadeo. 
 

Así o manifesta ela mesma na entrevista publicada no 2015 no nº 169 de 
Sermos Galiza: 
 

"A escrita e a lectura estaba totalmente integrada no noso tempo de infancia. Aínda 

hoxe podo recitar de memoria moitas das lecturas que aprendín na casa familiar de 

Ribadeo de nena (...) Ribadeo é o meu berce literario porque todo o que teño en min 

naceu de Ribadeo. A xénese de todo, tamén creativa, reside nas tres casas que 

habitamos". 
 

No recentemente estreado filme, Eroski Paraíso, Alex, a cineasta novel que 
decide facer unha película sobre a historia de seus pais, nun momento dado 
confesa que o fai para demostrarse a si mesma que é dese lugar, porque 
alguén que nunca parou moito en ningún sitio tamén pode sentir apego por 
algo.  
 
Quero chegar así a que eses poucos anos que Luz Pozo residiu en Ribadeo 
foron suficientes para ter ese sentimento de pertenza e apego pola nosa vila, 
como deixa ben claro cada vez que ten oportunidade e ao longo de toda a súa 
obra. 
 

Non queremos rematar esta laudatio sen destacar de Luz a súa permanente 
apertura ás novas xeracións e ás innovacións estéticas e mentais, plasmada na 
integración da xuventude nos seus proxectos creativos e na renovación 
constante da súa poética, xa desde o inicio da súa andanza literaria. 
 
Ela é a primeira escritora na nosa literatura galega que escribe de maneira 
directa un canto erótico de muller en primeira persoa, no libro O paxaro na 
boca (1952). Este poemario nace, en palabras da autora, grazas a Manuel 
María, o poeta da Terra Chá, outro dos grandes da nosa literatura, quen a 
animou a escribir en galego. Desde a publicación deste primeiro poemario no 
noso idioma,  segundo a catedrática de Filoloxía Galego-portuguesa, Rosario 
Álvarez, Luz Pozo achega “unha poesía inzada de sensualidade profunda, na 
cal o amor, a inquedanza existencial, a patria, a liberdade e mesmo a morte se 
entrecruzan compondo textos de sublime autenticidade e madurez”. 
 



Que Luz Pozo Garza é unha das voces ilustres xa se soubo dende ben cedo. 
Mesmo Gerardo Diego consideraba que “No es probable que salgan otras luces con 

su pozo y su garza por esas tierras de España”. 
 

Explicabamos ao comezo desta disertación que Luz Pozo desde os seus 
primeiros versos asociaba Ribadeo coa auga. No poema "Escuro designio" (en 
Códice Calixtino, 1991) volta a asociación de Ribadeo á chuvia e ao río. 
 

Ribadeo, o seu "tempo de nena", o lugar ao que volve, onde todo comeza. A 
súa patria primeira, a cidade escura onde a luz é agrisada, o seu lugar de 
identidade: 
 

Un río unha conciencia 

un lugar imprevisto 

onde pasan os intres as verbas iniciais figuras transitorias, 

ondas deshabitadas. 

Unha casa de pedra acordada na chuvia, 

un hálito de lilas... 
 

Aquí nacín 

cando o verán percura unha certeza 

no ritmo dos espacios. 

Estou escrita nesta luz pensada 

nesta limpa memoria 

nesta liña sen sombra que decide a existencia. 

(Mesmo unha mar cercada 

a identidade miña). 

[...] 

Como un presentimento de verbas desterradas 

souben que volvería. [...] 
 

Ribadeo, o seu paraíso perdido e recobrado. Un pracer que esteas de volta, 
Lucita. 
 
 
   Ribadeo, 18 de xaneiro de 2020 
 
 
 
 
 
    M.ª Pilar Otero Cabarcos 
    Concelleira de Cultura 


