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Luz Pozo
P
Garza
G
dialo
oga co
on
Borges no
o seu
regre
eso á poesíía
en gaalego
Alvarello
os Editora publica o sseu
novo librro, titulado
o Rosa
tántrica, no que a autora
a
u durante unha
u
décaada.
traballou
Un poemario enorm
memente rrico
plexo e
e misterioso, comp
transcendente.
Santiago de
d Composttela, xuño dde
2016.‐ Luzz Pozo Garzza regresa á
poesía en galego cun
ns versos
FICHA TÉ
ÉCNICA: 114 p
pp | 14 x 21 cms.
retadoress. Levan porr título Rossa
ISBN 978‐‐84‐16460‐088‐3 | PVP: 12
2,50 €
tántrica e publícase este verán na
Colección Libros do Sarela de A
Alvarellos Editora.
E
Asiistimos a u n microcossmos
poético moi
m singularr. Afastada de calquerra moda ou tendencia,, a escritora
ae
filóloga —nada
—
en Ribadeo
R
en 1
1922 e autora do seu primeiro liibro de poe
emas
hai case setenta anos (Ánfora, 1
1949)— esstablece aqu
uí un diáloggo con Jorg
ge
Luis Borges a partir do relato ““La rosa de Paracelso””, onde o esscritor
arxentino
o narra a hisstoria do m
mago alquim
mista e do seu
s incréduulo discípullo.
Neste con
nto, Borges afonda na orixe da crreación com
mo algo trannscendente
e.
Sobre estees vimbios constrúe L
Luz, ceibe, a súa Rosa tántrica.
DEZ ANOSS DE TRABALLO EN 6
63 POEMAS
S
É o seu reegreso, desp
pois de Detter o día cun
nha flor (20
009), á poeesía en gale
ego.
Un conxun
nto de verssos nos quee a creadorra levaba trraballando preto dunh
ha
década. O libro consta de 63 pooemas, estrruturados en
e dúas parrtes ou “Lib
bros”
e trece cap
pítulos.
Luz Pozo mergúllano
os nun pecu
uliar univeerso poético
o no que, poor veces, a
puntuació
ón xoga coss lectores e a lingua gaalega atrae como imánn termos e
xiros do sánscrito, la
atín, inglés e castelán.
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SIMBOLOX
XÍA BUDIST
TA
Aquí, a sim
mboloxía bu
udista e o taantra agrom
man en cad
da intre: a eenerxía possitiva
de Pundarrika, o vieiro cara ao aalén da Tábula Esmera
alda, o cicloo de vidamorte‐
vida‐reenccarnación do
d Samsaraa, a pureza da Flor de Loto... Maiss tamén os
enigmático
os tigres de
e Borges ou
u a aparició
ón de filóso
ofos como C
Carl Jung “a
aquel
sabio que entendía a alma”.
A IDEA DE
E ETERNIDA
ADE A TRA
AVÉS DA CR
REACIÓN
Pídenos Lu
uz, dende o seu outeirro vital, quee, coma ela
a, nos enfroontemos á idea
de eternid
dade a travé
és da palab
bra e da creación. Así de
d rica e coomplexa é esta
e
misteriosaa e transcen
ndente Rossa tántrica.
Esta edició
ón, ao coida
ado de Olivvia Rodrígu
uez e Henriq
que Alvare llos, conta coa
colaboraciión dos escritores Carrmen Blancco e Claudio
o Rodrígue z Fer, que
asinan sen
nllos poema
as ao final d
da obra. Assí mesmo, Luz
L Pozo é a responsa
able
da ilustracción da capa e dos deb
buxos interriores.
LUZ POZO GARZA (Riba
adeo,1922)) é poeta, ensaísta,
e
críítica literarria, foi
catedráticaa de Ensino
o Medio e p
pertence á Real
R Acade
emia Galegaa desde 199
96. A
súa obra poética
p
prin
ncipia con Á
Ánfora
(1949). En
n galego, con O paxaroo na boca
(1952), á que
q seguiron, entre ou tros
títulos, Verrbas derrad
deiras (19755),
Concerto de
d outono (1
1981), Códiice
Calixtino (1986),
(
Vida
a secreta dee Rosalía
(1996), Deeter o día cu
unha flor (22009)…
Como ensaaísta e crítica, publicoou
traballos arredor
a
de Luís Pimen
ntel (A
bordo dun barco sen luces
l
—Alvvarellos
011—), Álv
varo Cunqu
ueiro ou
Editora, 20
Luís Seaoaane. En 201
14, os profeesores
Aurora López e Andrrés Pociña
publicaron
n Á procura
a da poesía.. Vida e
obra de Lu
uz Pozo Garrza (Alvarelllos
Editora), un
u volume de
d máis de 500
páxinas on
nde definen
n á escritorra como
“quizais a meirande figura
f
das L
Letras galegas dos nosos días”.
Contacto coaa Editorial: prensa@alvare llos.info | 981
1 522 137 | 60
09 90 88 52
Contacto con
n Olivia Rodrígguez olivia@uudc.es | 659 677
6 494
Contacto con
n Henrique Alvarellos editoor@alvarelloss.info | 609 90
0 88 52

+ info en www.alva
arellosediitora.gal
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