
PALABRAS DE PECHE. NOMEAMENTO DE LUZ POZO GARZA COMO FILLA PREDILECTA 

Imos chegando ao remate deste acto que queriamos solemne, como é lóxico,  mais tamén que 

estivese cheo de cariño e recoñecemento cara a unha veciña que sempre tivo orgullo de nacer 

en Ribadeo. 

Como estivemos escoitando, aínda que ligada a moi variados espazos xeográficos na súa vida 

(Galiza, España, Marrocos, Irlanda…), Luz Pozo Garza dálle peso específico  aos anos de 

infancia que pasou entre nós a pesar de non seren moitos.  Dío nos poemas e fálao nas 

conversas. Ribadeo sempre está presente.  

Unha nena que por unha banda viviu episodios históricos terríbeis, como un pai encarcerado, 

un irmán morto na guerra ou unha nai que estivo a piques de ser paseada. 

Pola outra, un ambiente de nenez que lle posibilitou ler desde os tres anos, e ler todo tipo de 

libros como soe acontecer nos lectores e lectoras precoces. Non só Lamartine ou Schïndler, 

tamén Rosalía, Pondal ou Curros Enríquez, por quen o pai sentía devoción. 

Este foi o  microcosmos que Ribadeo lle ofreceu até os seus 7 anos. É por isto que non nos 

estrañaría que, para quen acabou sendo poeta, Luz Pozo Garza faga súa aquela frase de Rilke : 

A verdadeira patria do home é a infancia. 

 A cita que recollo  hoxe teriamos que dicila doutro xeito. O léxico reflite o mundo, e agora 

temos a responsabilidade de escoller a palabra adecuada para contribuír a un mundo xusto 

porque a linguaxe está moi lonxe de ser neutral ou equidistante. A verdadeira patria da 

persoa, do ser humano, é a infancia, diriamos entón. 

Matizo isto porque Luz Pozo Garza é dunha xeración de mulleres nas que os dereitos do seu 

xénero non existían. E polo tanto tampouco non estaban avalados polo discurso público como 

acontece hoxe, aínda que de xeito recente. 

Non tivemos o trato vital para aseguralo mais vista a súa obra, as  iniciativas nas que estivo 

implicada, o seu compromiso co idioma  e o seu xeito de vivir a paixón amorosa – un territorio 

especialmente marcado pola falta de liberdade para as mulleres-,  Luz Pozo Garza foi unha 

persoa adiantada aos tempos, un faro nunha sociedade escura e moi hipócrita tamén. 

Despois do dito, entenderán o orgullo que sinto hoxe como representante do noso pobo. Facer 

por fin un recoñecemento a Luz Pozo Garza (o noso agradecemento neste punto a Toni 

Deaño, pola súa xenerosidade) , celebrar que temos unha veciña que representa por unha 

banda a excelencia na literatura contemporánea e pola outra unha actitude vital de liberdade 

propia e respecto pola dos demais na que nós cremos firmemente e que pensamos tamén que 

debe rexer o noso labor político. 

En fin, temos a sensación de achármonos diante dunha vellez luminosa, unha vellez  que 

quereriamos para nós mesmos e para os nosos. 

Luz, benvida de novo á túa casa. 

Moitas grazas.  


