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PRESENTACIÓN 

Dende que nos anos oitenta coñecemos persoalmente a Luz Pozo Garza, a quen liamos xa na nosa adolescencia, esta-
bleceuse unha leal amizade entre nós, fundamentada na sinceridade, na autenticidade, na liberdade e na vitalidade que 
os tres apreciamos ante todo tanto na vida como na poesía. Esta relación e o moito que escribimos e falamos sobre Luz 
Pozo Garza motivou que estiveramos en constante contacto mentres ela moraba en Vigo con Eduardo Moreiras, unha 
frecuencia que se acrecentou dende que, falecido o citado poeta, se estableceu na Coruña. 

Foi moito, pois, o que nos vimos en actos diversos por toda Galicia e mesmo en viaxes conxuntas, como a realizada a Ma-
drid para presentar a escolma bilingüe Extranjera en su patria, así como tamén foron numerosas as visitas que lle fi xemos 
na súa vivenda coruñesa. Ademais, chamounos moito por teléfono, medio polo que mantivemos contacto permanente e 
mesmo moi longas conversas. Proba do seu agarimo permanente e da súa constante atención son tamén os regalos que 
nos fi xo, especifi camente a Carmen Blanco no século XX e aos dous no século XXI. Así, a esta ofreceu como presente, 
nos anos oitenta, unha fermosa boneca de porcelana vestida de branco, e, nos anos dous mil dez, agasallounos cunha 
preciosa ágata en tons ocres gardada nunha caixa azul cun poema dedicado, entregada tras a presentación do noso 
libro Vivas en nós. Mulleres represaliadas polo franquismo na Coruña a raíz de 1936 no Kiosko Alfonso da Coruña.

Mais non foi esta a única ocasión que nos entregou en man escritos da súa autoría, pois así nos agasallou durante o Con-
greso Luís Seoane, celebrado en Santiago de Compostela en 1994, coa presentación que fi xo de Claudio Rodríguez Fer 
en dobre versión mecanografada e manuscrita; tamén tras a presentación do primeiro número de Unión Libre, que tivo 
lugar en 1997 na cidade de Lugo, coa súa intervención mecanografada daquela, e así mesmo despois da presentación 
do libro Atracción total, de Carmen Blanco, en 2008 na Coruña cos textos mecanografados que escribiu para acometela. 

Mais á parte desta proteica relación tan literaria como íntima, Luz Pozo Garza enviounos, dende 1989, interesantes e 
preciosas cartas dende Vigo, A Coruña, Dublín e Toulouse, a miúdo con poemas e con debuxos inéditos da súa autoría, 
constituíndo unha auténtica obra de arte epistolar que aquí damos a coñecer por primeira vez. Nesta primeira edición 
reproducimos os poemas que nos dedicou a nós ou a nosa fi lla Mariña, para non adiantar demasiado material da súa 
obra poética dispersa que terá que compilarse algún día. Ademais, os longos, variables e complexos procesos de elabo-
ración dos seus libros Rosa tántrica, que seguimos día a día, e Pazo de Tor, cuxa edición realizou Carmen Blanco, deron 
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orixe a unha gran cantidade de envíos dos que agora reproducimos tan só os máis significativos para evitar recargar esta 
exhumación cunha casuística ecdótica demasiado prolixa. 

E a este conxunto cómpre agregar as súas mensaxes virtuais, porque Luz Pozo Garza, sempre renovada, non foi allea 
a Internet nin á comunicación telemática á que chegou xa octoxenaria e que seguiu cultivando ata os 96 anos. De feito, 
iniciou a súa correspondencia electrónica con nós o 25 de marzo de 2008, cando nos enviou uns poemas para publicar 
na revista Xistral de Lugo, e mantívoa sempre con amor, con clamor ou con humor, dende A Coruña, e, nun caso, tamén 
dende Dublín, por máis de vinte anos ata o final da súa vida. Nas mensaxes enviadas figuran diversos poemas daquela 
inéditos ou pezas tan significativas como as súas respostas ao “Cuestionario Proust” para a revista Evohé.

Luz Pozo Garza colaborou xenerosamente en Unión Libre. Cadernos de vida e culturas en moi diversas ocasións, mesmo 
presentando con nós, na Galería Sargadelos de Lugo, a citada primeira entrega da revista. Nada mellor poderiamos 
ofrecerlle en homenaxe que recuperar, no número correspondente ao ano do seu falecemento, as súas xenerosas e aga-
rimosas palabras e os seus vitalistas e coloridos trazos, sempre rebordantes de luz, un conxunto profundo como o seu 
inesgotable pozo poético e elevado como o leve voo da artística graza e garza da súa arte epistolar.

Para maior comodidade lectora, na transcrición unifícase a presentación gráfica, pois o constante e diverso uso das maiús-
culas e outras peculiaridades da escritura da autora poderán verse nos orixinais reproducidos. Todos os escritos de Luz 
Pozo Garza figuran en azul, a súa cor preferida, mentres que a única anotación de Eduardo Moreiras figura en verde.

Agradecemos ao querido fillo e ás queridas fillas de Luz Pozo Garza, Gonzalo, Mónica e Luz Vázquez Pozo, a cesión 
dos dereitos para a publicación dos regalos da súa nai que agora compartimos na memoria do pracer de vivir.

Carmen Blanco e Claudio Rodríguez Fer



PRIMEIROS ENVÍOS 
DENDE VIGO 
(1989-1992)
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Vigo, 07-05-1989

Carta sobre o artigo “Luz Pozo Garza en 
luz e sombra” de Carmen Blanco e pos-
tal “Mercado” de Arturo Souto na que a 
poeta se refire a traballos sobre Antonio 
Machado e sobre Luís Pimentel de Claudio 
Rodríguez Fer

En carta:

Benquerida Carmen Blanco:

Gracias polo teu interese na miña obra. 
Está claro que estás dotada dunha capa-
cidade extraordinaria para indagar na 
escrita poética. 

A túa certeira intuición e saber colócante 
dereitamente na liña precisa. Diríxente ós 
puntos relevantes, ós máis arduos tamén. 
Traspasas calquera dificultade doadamen-
te, con respiración normal e silenciosa. 
Non deixas cabos soltos. Tomas os fíos, 
teces os nós e mostras a urdime esencial, 
que é a verdade existencial do ser.

Descobres a miña color perfecta: azul. 
Tamén o violeta. Di Jung que a cor azul 
é a versión mística, paradóxica, do ar-
quetipo, que se caracteriza exactamente 
polo violeta. Son as miñas cores amadas. 
Cando escribía o Códice non o tiña, posi-
blemente, concienciado.

☆ Bicos. Unha forte aperta para ti e para 
Claudio.

Luz Pozo Garza
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En postal:

Benquerido Claudio:

Gracias polos interesantes traballos sobre 
Luís Pimentel e sobre Antonio Machado.

As túas indagacións son sempre moi reve-
ladoras. 

Os poemas que rescatas do noso poeta 
lucense conectan -constante súa- coa rede 
total da poesía pimenteliana. Isto vén 
demostrar a unidade indefectible da súa 
arte, na temática e aínda na manifestación 
formal.

Unha forte aperta, con agarimo.

Luz Pozo Garza
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Benqueridos Carmen e Claudio:

Perdoade a miña demora en enviarvos os 
poemiñas. Pero a procura introduciume 
nun labirinto: toda a nosa poesía está en-
trelazada en alusións, recordos, referen-
cias, nun enguedellamento temático reticu-
lar moi complexo.

Con todo, e para non dilatar máis o envío, 
escollín só eses poemas, que penso son 
explícitos de abondo.

Lembreime con isto do gusto que sentían 
os meus pais en ter unha correspondencia 
amorosa en verso, e recordei algún poe-
miña, como os que vos inclúo agora.

Moito me aledou vervos en Vigo e Santia-
go. Por favor: a próxima vez vide a casa 
con toda confianza. Estaremos como cos 
nosos fillos.

Dúas apertas moi fortes.

Luz Pozo Garza

☆ Moi interesantes os comentarios da car-
ta de Noriega a Pimentel. Graciñas.

Un bico a Mariña...

Anotación de Eduardo Moreiras á marxe 
do debuxo de Luz Pozo Garza:

Segue o labirinto e sorte... 
Eduardo

Vigo, 18-04-1990

Carta cun debuxo orixinal da poeta; 
versos dos seus pais, Luz Garza Feijóo e 
Gonzalo Pozo y Pozo, con dous debuxos 
orixinais da poeta e fotocopia dos poe-
mas "No meio do silencio", "Inocencia" e 
"Tocata e fuga" de Luz Pozo Garza, escri-
tos en partimen coas composicións "Unha 
casa no bosque", "Prego a unha raíña" e 
"O vieiro do paradiso" de Eduardo Mo-
reiras, respectivamente, tal como se faría 
constar en Arte literaria. Catálogo, descri-
ción e teoría crítica para a comprensión 
e comentario dos textos, de Claudio Ro-
dríguez Fer
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Vigo, verán-1990

Envío do libro A bordo dun barco sin luces 
ou o mundo poético de Luís Pimentel con 
dedicatoria autógrafa 

Para Carmen e Claudio.

Na lembranza de Pimentel e na saudade 
do noso Lugo.

Unha fonda aperta.

Luz Pozo Garza

Vigo, verán de 1990

Ano de Luís Pimentel ☆
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Vigo, 24-09-1990

Carta cun debuxo orixinal da poeta e 
cuestionario a Claudio Rodríguez Fer so-
bre a súa poesía para a revista Nordés

Benquerido Claudio:
Velaí o cuestionario para Nordés.
Cada resposta nunha cuartilla, por favor.
Non esquezas o retrato a debuxo.
Graciñas, sempre.
Unha fonda aperta.

Luz Pozo Garza



14

Vigo, 24-09-1990

Carta sobre o artigo “Luz sobre Pimentel” 
de Carmen Blanco, cun debuxo orixinal 
da poeta

Benquerida Carmen Blanco:
¿Como agradecerche o precioso artículo 
de A Voz...? Tocas con intensidade e luci-
dez tódolos puntos neurálxicos do texto.
Gracias, querida.

☆ O teu traballo para Nordés envíamo co 
de Claudio.
Noutro número irán cinco escritoras gale-
gas. Ti entre elas.
Un bico moi forte.
Luz Pozo Garza.
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Vigo, 07-11-1990

Carta con postal composta pola poeta 
sobre o monográfico “Sete poetas gale-
gos” de Nordés

Benqueridos Claudio e Carmen:
Xa está en “O Castro” o traballo voso: 
os poemas, poética e a enquisa dos sete 
poetas (que che mando tal como iredes no 
reverso da cuberta de Nordés).
Vai quedar ben. Espero que saia en Na-
dal.
Gracias pola colaboración, tamén pola 
distribución das folliñas coa fe de erratas.
Unha aperta moi, moi forte para os dous 
e a neniña.
Bicos,
Luz
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Vigo, inverno-1990-1991

Carta cun debuxo acompañando un dos-
sier documental composto por notas bio-
gráficas mecanografadas e artigos impre-
sos de e sobre a poeta, así como pola se-
parata publicada polo Boletín Galego de 
Literatura contendo unha “Autopoética” e 
o poema “Consagración de Trasalba”

Benquerida Carmen: 
Esta é a primeira remesa. Envío tamén 
as críticas. Xa sabes que a túa opinión é 
fundamental.
Graciñas, Carmen.
Bicos para ti e Claudio.
Quérovos – Luz

//

Bicos a Carmen e unha forte aperta
Luz
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Sada, primavera-1991

Entrega no Castro de Samoedo de dous 
exemplares do número 15-16 da revis-
ta Nordés co monográfico “Sete poetas 
galegos”, con senllas inscricións autógra-
fas coloreadas, ambas na páxina 2, que 
comeza co seguinte parágrafo: “Claudio 
Rodríguez Fer (Lugo, 1956), encontra na 
aventura poética o exercicio idóneo para 
chegar ao coñecemento total. Pola necesi-
dade expresiva e vivencial, a poesía par-
ticipa nese vitalismo creativo de impulso 
erótico”

Claudio,
Apertas
Luz

//

Carmen,
Bicos
Luz
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Vigo, 26-09-1991

Dúas cartas xuntas nun mesmo sobre con 
dous debuxos da poeta, respectivamente, 
alusiva a primeira á edición e introdución 
de Códice calixtino e ao libro Literatura 
galega da muller de Carmen Blanco e 
a segunda ao poema “Fillas de luz” de 
Claudio Rodríguez Fer

Benquerida Carmen:
Ante todo, gracias polo fermoso traballo 
que realizaches. Biografía e estudio de 
toda a miña obra. Actividade que require 
un grande esforzo. Non porque a obra 
sexa extensa, pero si polo que ten de dia-
cronicamente descontinua e cambiante. 
Conseguiches moi atinadamente conferir-
lle unidade e coherencia. Gracias.
Gracias tamén pola paciencia e compren-
sión diante dalgúns cambios, vacilacións, 
dúbidas...
E tamén por me incluír no teu interesantí-
simo ensaio Literatura galega da muller. 
Moi ben documentado e admirablemente 
levado no proceso que parte da polimor-
fía xenial de Virginia Woolf ata as escrito-
ras nosas de hoxendía.
Coido que fixeches un traballo inxente, 
mesmo unha tese doutoral, elaborada 
moi concienzudamente, con intelixencia e 
rigor. Lendo o teu libro, póñense de rele-
vo certas cualidades da autora: grandes 
e extensos coñecementos; capacidade de 
análise e de síntese moi especial; unha 
clarísima visión da idiosincrasia feminina; 
claridade de exposición e visión unitaria...
Son dotes que ti posúes – entre moitas 
outras. Ademais dunha gran enerxía para 
manter enriba o pulo inicial. 
Noraboa!
A ti e a Claudio: a parella ideal.
Gracias de novo. Perdoade calquera im-
pertinencia miña, por favor. Ando aínda 
desacougada e unha “miga” intemperan-
te. Nótase...
Un forte bico ós dous. Mellor: ós tres.
Luz
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Benquerido Claudio:
Gracias polo precioso poema adicado ás 
miñas fillas Mónica e Luz, que irá no próxi-
mo número de Nordés como homenaxe a 
Eduardo.
Son moitas as débedas que teño contraído 
con vós.
Unha aperta moi fonda,
e bicos á vosa nena,
Luz 



20

Vigo, ?-05-1992

Envío do número 17-18 da revista Nordés, 
dedicado a Eduardo Moreiras, contendo 
o poema “Fillas de luz” de Claudio Rodrí-
guez Fer na páxina 118, onde a poeta fixo 
unha inscrición autógrafa

Carmen e Claudio: unha aperta,
Luz
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Vigo, 21-05-1992

Carta alusiva a unha proposta realizada 
por estudantado do Colexio Universitario 
de Lugo e á estancia de Claudio Rodrí-
guez Fer como profesor visitante na Uni-
versidade da Cidade de Nova York

Benquerida Carmen:
Perdón por esta nova molestia. Pero tras-
papelei a carta dos rapaces do Colexio 
Universitario. Se fas o favor, chámaos ti. E 
que me perdoen. Estes días son atafegan-
tes: imaxino como estarás ti de traballo.
Xa me contarás da longa viaxe e de Clau-
dio. Non perdas detalle e escribe todas as 
experiencias.
Un bico moi forte para Mariña e para ti.
Luz
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Vigo, verán-1992

Envío co libro Prometo a flor de loto con 
dedicatoria autógrafa

☆ Para Carmen e Claudio esta lembranza 
dun amor sempre na alma.
Con amizade e bicos
Luz



PRIMEIROS ENVÍOS 
DENDE A CORUÑA 

(1993-1998)
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A Coruña, 12-03-1993

Envío coa fotocopia da carta na que as 
poetas Luz Pozo Garza e Xohana Torres, 
gañadoras do Premio á Creación Femini-
na da Xunta de Galicia, solicitaban a mes-
ma distinción para a tamén poeta Pura 
Vázquez
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A Coruña, 05-04-1993

Carta coa postal “The Fast Lane” de 
Irlanda e fotocopia dunha misiva de 
Vicente Aleixandre a Eduardo Moreiras, 
datada en Madrid o 08-02-1971

Benqueridos Claudio e Carmen:
Velaí a carta prometida de Aleixandre a 
Eduardo con notas adxuntas.
Vai todo en galego, pero se che parece 
mellor podes poñelo en castelán ou fágoo 
eu aquí.
☆ Un bico forte para os tres,
Luz
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A Coruña, 19-07-1993

Poema mecanografado “Cantiga para di-
cir en tempo de amizade”, con sinatura e 
dedicatoria manuscrita “A Pura e Dora” 
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A Coruña, Nadal-1993

Carta cun cartafol con cuberta de minia-
turas do Libro de Kells custodiado na bi-
blioteca do Trinity College de Dublín, com-
posto pola poeta, co debuxo “O cervo na 
fonte” e tres poemas ilustrados: “Pregun-
tando por Yeats”, “Carta de Beatriz Vía 
Láctea” e “70 mirasoles anos luz. Versión 
do aniversario”

Para Carmen e Claudio
Unha lembranza fonda
no Nadal. 1993
Luz ☆

Lux fulgebit super nox...
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A Coruña, 03-05-1994

Carta en postal con paisaxe urbano de 
Valldemosa (Mallorca), alusiva a un arti-
go de Carmen Blanco, á serie de poesía 
móbil A Dama Amada de Claudio Rodrí-
guez Fer e ás Obras reunidas de Ángel 
Johán editadas por aquel, así como ao 
Encontro Internacional de “Mulleres Es-
critoras” dirixido por Carmen Blanco no 
Campus Universitario de Lugo

Benqueridos Carmen e Claudio:
Perdón pola demora en responder ó voso 
cariño. E graciñas polo artigo de Carmen 
e os preciosos poemas-tarxeta erótica. 
Gracias tamén polos documentos de Ánxel 
Johán, interesantes en moitos aspectos. 
Recuperado o impreso para participar no 
Encontro Internacional de “Mulleres Es-
critoras”, envíocho cun bico moi grande 
para vós os tres, benqueridos sempre.
Luz ☆

Mariña estará preciosa. Seguro que xa 
escribe versos.
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A Coruña, 13-08-1994

Carta cun debuxo orixinal da autora da-
tado en Palma de Mallorca, alusiva ao 
retraso da edición do seu libro Galicia 
ferida (A visión de Luís Seoane), que apa-
recerá ao mes seguinte, como consta na 
dedicatoria autógrafa que nos entregou 
en setembro

Benqueridos Carmen e Claudio:
Este verán estáseme indo das mans coma 
auga. Nada fago. Nada intento. Só ler e 
recordar...
Grazas Carmen pola preciosa e inte-
resantísima xuntanza do congreso que 
tan admirablemente artellaches. Paseino 
divino. Todo perfecto.
As fotos, deliciosas. Graciñas, graciñas.
Un bico moi forte.
Agarimos
Luz ☆

O meu libriño -GALIZA FERIDA- aínda no 
prelo! No Castro...

//

Para Carmen e Claudio:
No nome da poesía.
Da amizade.
De Galicia.
Luz ☆
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Lugo, 27-06-1994

Dedicatorias dos libros últimas palabras / 
verbas derradeiras (baixo o retrato que lle 
fixo á autora Luís Seoane) e Concerto de 
outono durante o Encontro Internacional 
“Mulleres Escritoras” dirixido no Campus 
Universitario de Lugo por Carmen Blanco

Para Carmen e Claudio
este vello libro de palabras en dúas lin-
guas amadas.
Bicos,
Luz

//

Para Carmen e Claudio
co meu agarimo de sempre
e o agradecemento por tanta adicación, 
xa excesiva
Bicos,
Luz ☆
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Santiago de Compostela, 
29-09-1994

Presentación manuscrita de Claudio Rodrí-
guez Fer como primeiro interveniente, coa 
conferencia “Literatura, exilio e guerra ci-
vil”, na xornada do día 30 do Congreso 
Luís Seoane, celebrado no Auditorio de 
Galicia de Santiago de Compostela, con 
dedicatoria autógrafa e un debuxo, así 
como con versión mecanografada, coa 
que se confrontou a primeira

A Claudio Rodríguez Fer -doutor en Fi-
loloxía e poeta- pregúntaselle pola súa 
poesía e responde: “A miña poesía son 
eu.” (Posiblemente, a súa poesía é a súa 
Madame Bovary). Pregúntaselle pola súa 
traxectoria artística e responde: “Eu non 
evoluciono. Eu son”. (Posiblemente a súa 
estética implica épocas azuis ou rosas ou 
xiros de rúas de Avignon lucenses nun 
único pulo). Pregúntaselle pola súa liña 
vital-existencial e responde: “Eu son o que 
son”. (Como na Biblia). Flaubert? Picasso? 
Jehová — Pero non hai un chisco de vaida-
de nestas respostas netas.
Claudio -que ten nome de emperador ro-
mano- ó que vai de pérolas con ter nado 
na cidade das romanas murallas, que 
tanto ama -defínese como un apaixonado 
cidadán do bosque sagrado lucense, un 
adorador dos carballos milenarios, “no 
país verde fisterra”, que está no sangue 
como a palabra e o pensamento. Defíne-
se como permanente namorado da longa 
cabeleira de Carmen (“anémona telúrica 
poema ou carmen”). Namorado da súa 
fermosura de femia. Da súa presenza 

nova e ancestral. Do seu aporte físico, aní-
mico e telúrico. Do seu todo: dende o A 
ó Zeta. Gústalle a Claudio xogar coas le-
tras do abecedario e non ten reparo en se 
deter eroticamente na decimonovena letra 
do alfabeto galego, onde a letra Q xoga 
a ser as nádegas da amada.
Este escritor, profesor e poeta lugués leva 
moi fondo tamén unha grande afección 
por Luís Pimentel. Ben sei que Claudio, 
cando era un meniño de colo, acariñou-
lle Luís Pimentel a cabeciña crecha de 
pequeno anxo. (Cóntase que Alejandro 
Sawa non lavaba a fronte despois do bico 
que lle imprimira nela Victor Hugo). Do 
acariño de Luís Pimentel ó neno Claudio 
quedáronlle indelebles varias virtudes ben 
patentes: 

• O amor a esa “cidade de provin-
cias” por antonomasia. Cidade de 
Sacramento pimenteliano e blues 
nostálxico, que nas tardes chuviñen-
tas entra no corazón como un poema
• Amor á poesía erótica que Claudio 
amplía nunha onda violeta. Aquel 
erotismo pìmenteliano -sen paixón e 

de amada innominada ou anónima- 
en Claudio vértese nunha apaixona-
da entrega a Carmen -única Musa. 
Musa musarum sen declinación.
• A terceira graza imprimida pola 
man de Luís Pimentel na testa claudia-
na do noso poeta (para min non hai 
dúbida) nótase nese aire misterioso, 
interesante, entre antigo rei celta e 
moderno estudante de Harvard, de 
levitas de cor aza de mosca coas súas 
enrugas fermosas ben deseñadas no 
full fashioned internacional da nosa 
industria galaica para a nosa honra 
e admiración de alumnas e femias en 
xeral (eu incluída!).

Na súa escrita Claudio ten deixado claro 
que a súa polipoética é diversa e univer-
sal, pero que hai unha grande unidade 
que a religa en ciclos, tal Poemas de amor 
sen morte, Tigres de ternura e Historia da 
lúa, que se relacionan moi de preto con 
A boca violeta e mesmo está en Cinepoe-
mas.
Di Claudio que as conexións culturais do 
poema erótico “A boca violeta” chegan 
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ou proveñen das utopías míticas da felici-
dade (nun acendramento interiorizado no 
subconsciente e nas vivencias do poeta, 
ben patentes en Lugo blues). Nótase na 
obra de Claudio unha vontade de unidade 
total da obra, sen ningún exclusivismo. Es-
tas palabras escritas en 1986, como rema-
te da autopoética de A boca violeta, sin-
tetizan ben claro o seu pensamento: “En 
realidade, a natureza, a utopía libertaria, 
Galicia, o erotismo ou o coñecemento es-
tán en todos os meus libros...”
Ademais de poeta, Claudio é narrador en 
Metarrelatos ou en Contos eróticos. Estu-
doso e investigador de Ánxel Fole, Ma-
chado, Luís Pimentel, José Ángel Valente, 
e con Carmen Blanco, de Méndez Ferrín 
e Novoneyra. Esta faceta de estudo e 
investigación culmina na súa tese de dou-
toramento presentada na Universidade 
compostelá en 1990: A literatura galega 
durante a guerra civil.
Aquí e agora, neste congreso que a Uni-
versidade compostelá e a Xunta de Gali-
cia promoven a prol da lembranza de Luís 
Seoane, o profesor Claudio Rodríguez Fer 

vainos falar de “Literatura, exilio durante 
a guerra civil”. O tema non pode ser máis 
suxerente. Nel están involucrados os gran-
des persoeiros da “España peregrina” 
(como tan acertadamente designou José 
Bergamín), e os transterrados de Galicia 
(que en aras da nosa memoria colectiva 
recolle Isaac Díaz Pardo en Galicia hoy - y 
el resto del mundo).
Non hai dúbida de que entre os nosos 
transterrados Luís Seoane vén aureolado 
cun especial halo de artista universal, de 
poeta exiliado na paixón de Galicia, de 
poeta en compromiso coa patria (páxi-
na 110 de Galicia ferida). Luís Seoane é 
viva testemuña dunha Galicia irredenta en 
América e no mundo. Todo o seu sentir e 
todo o seu pensamento están presentes na 
unidade da súa escrita e da súa arte.
Desto, e da súa trascendencia en Buenos 
Aires, naquel contexto intelectual, artístico 
e social, vai falar Claudio Rodríguez Fer, 
agora.
Luz
Un bico para os dous de sempre, 
Luz
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Santiago de Compostela, 
30-09-1994

Dedicatoria, durante o Congreso Luís 
Seoane, do libro El vagabundo, que Car-
men Blanco adquirira durante a súa ado-
lescencia ao libreiro de vello Fusalba en 
Lugo

Para Carmen e Claudio
este libriño “de vello”
rescatado polo poeta amigo.
Con bicos, 
Luz ☆

Hai, pois, tres datas:
1ª A persoa anónima: 1953
2ª Rescate de Carmen en Fusalba: 1972
3ª Congreso Luís Seoane: 1994 (Set.)
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A Coruña, 17-11-1994

Carta con dous debuxos da poeta alusi-
va ao proxecto de reeditar Ánfora (que 
se materializará no ano 1999 en Unión 
Libre), ao convite de Mónica López en 
nome do alumnado do Colexio Universita-
rio de Lugo para impartir nel un seminario 
(que terá lugar no mesmo ano da misiva) 
e ao seu libro Galicia ferida (A visión de 
Luís Seoane)

Benqueridos Carmen e Claudio: 
Velaí os documentos fotográficos das 
xornadas do congreso Luís Seoane. 
Pasámolo moi ben. Pero aínda mellor 
no congreso que Carmen organizou na 
Universidade-Campus-Lucus!
Teño que vos contar:

a) Paréceme ben reimprimir ou edi-
tar os vellos libros, Ánfora... se 
desempeñan algunha función

b) Chámame a vosa alumna Móni-
ca. Dinlle os datos-datas encan-
tada de aclararlles o que sexa...

c) Por se chegou algo ós vosos oí-
dos: as 14 follas da enquisa (da 
publicación da Universidade de 
Santiago sobre Fardel de eisilia-
do) que inclúo en Galicia ferida, 
foron autorizadas verbalmente 
por Xesús Alonso Montero – 
permiso telefónico...

d) Un bico moi grande para Mari-
ña. E igualiño para vós

e) Sempre – co agarimo de
Luz ☆ 

//

Querida Mariña:
Mira como quedei de tanto estudiar!
Un bico de fiaño
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A Coruña, Nadal-1994

Carta cun debuxo, un agradecemento 
pola acollida no Colexio Universitario de 
Lugo e unha postal composta pola poe-
ta. As estudantes aludidas eran Manuela 
Aira, Natalia Regueiro, Mónica López, 
Ivana Morillo, Marisa García Cachafeiro 
e Sonia Souto Blanco

Benqueridos Carmen e Claudio:
Gracias polas vosas mostras de agarimo 
en Lugo. Quérovos!
As rapaciñas foron encantadoras tamén. 
Sentín non coñecer a Mariña. Dádelle un 
bico.
Unha aperta inmensa e fonda para vós 
os tres en Nadal.
Bicos,
Luz ☆

//

Moitas gracias

//

A Mariña
Un bico de Nadal
Luz ☆
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A Coruña, 02-01-1995

Carta cun debuxo orixinal da autora

Co divino Río Miño
as camelias do Nadal
e as ledas aves do Aninovo
o cervo e a fonte

E un bico de Luz ☆

Para Carmen - Claudio e Mariña
co agarimo de sempre
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A Coruña, 09-03-1995

Carta co poema mecanografado e auto-
grafado “Carta de Beatriz Vía Láctea” 

Benqueridos Carmen e Claudio:
Xa me avisou Julia. Non vos preocupe-
des. Xa irei -encantada- noutra ocasión. 
Ando a facer varias cousas a un tempo. 
Tamén me tomo longos respiros! (longuí-
simos...)
Un bico moi fondo para os tres.
Ese recordo do ENTROIDO -ou ANTROI-
DO, como dicimos por Lugo- para Mariña.
Máis: Bicos
Luz ☆
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A Coruña, 17-04-1995

Carta con dous poemas mecanografados, 
pero con pé e dedicatoria en manuscrito, 
e dous debuxos

Benqueridos Carmen e Claudio:
Velaí os dous poemas do libro Vida secre-
ta de Rosalía. Teño moita ilusión en adi-
carvos estes poemas -de dúas seccións- “A 
fábula da vida” –‒ “Xardín do pazo” a ti e 
a Claudio con moito agarimo.
Un bico,
Luz

Unha (debuxo de flor) para a meniña 
Mariña
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A Coruña, 01-06-1995

Envío do número I da revista Clave Orión 
con dedicatoria autógrafa alusiva aos 
poemas “Blues da insubmisión”, “Casa da 
néboa” e “Rosa negra” de Claudio Rodrí-
guez Fer, e un debuxo orixinal da poeta

Para Claudio
Polo blues

a néboa
a rosa

Un bico de
Luz
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?-11-1995

Carta con dous debuxos da poeta

Carmen e Claudio
Lembrándome de vós e de Mariña.
Un bico,
Luz ☆
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A Coruña, primavera-1996

Envío do libro Ondas do mar de Vigo. 
Erotismo e conciencia mítica nas cantigas 
de amigo, con dedicatoria autógrafa e un 
debuxo da poeta

Para Carmen
Para Claudio
Nas ondas do agarimo
Nas ondas da poesía
Coa brisa noviña
que orea a Mariña
Bicos de Luz ☆
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A Coruña, ?-07-1996

Carta con dous debuxos orixinais da poe-
ta e con dous exemplares do número II da 
revista Clave Orión, correspondente ao 
ano 1996: un cunha dedicatoria autógra-
fa, alusiva ao ensaio “Tras da viaxe que 
non fixo Ulises” de Carmen Blanco e ao 
poema “Balada dos amantes nómades” 
de Claudio Rodríguez Fer, e outro destina-
do a Pere Gimferrer, a quen o último tra-
duciu nesa entrega do catalán ao galego

Graciñas, benquerido Claudio:
Este exemplar é o de Pere Gimferrer
Un bico
Luz ☆

. Carmen e Claudio: Velaquí Clave-II

. Que sexades felices na súa lectura

. Que sexades felices na viaxe...

.Un bico moi agarimoso
Luz ☆

Para Carmen e Claudio:
co meu agradecemento
pola feliz aportación poética.
Pola vosa amizade e agarimo
na clave lucense
que nos define
Bicos de Luz ☆
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A Coruña, 22-11-1996

Sobre co libro Vida secreta de Rosalía 
con dedicatoria autógrafa

Para Carmen e Claudio
que andan en camelias
e parques de Rosalía
Agarimosa aperta de
Luz ☆

A Mariña, A vós:
Bicos fondos por Nadal ☆
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A Coruña, 08-01-1997

Carta co poema mecanografado e tradu-
cido “El río Sena lleva un caligrama urgen-
te (Vida, muerte y apoteosis de Guillaume 
Apollinaire)” cun debuxo fotocopiado da 
poeta

María Xosé Queizán, Pilar Vázquez Cuesta, Carmen Blanco, Luz Pozo Garza, Pura 
Vázquez e Olga Novo no encontro sobre Mulleres Escritoras organizado pola terceira 
en Lugo no 1993

Manuela Aira, Claudio Rodríguez Fer, Natalia Regueiro, Mónica López, Ivana Mori-
llo, Marisa García Cachafeiro e Sonia Souto Blanco tras o seminario sobre a poeta 
organizado polo segundo en Lugo no 1994
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A Coruña, 15-02-1997

Carta co agradecemento por colaborar 
na revista Clave Orión número III, co-
rrespondente ao ano 1997, cos poemas 
"Sortilexios para barbantesa" de Claudio 
Rodríguez Fer e "O lugar de lugo" de Car-
men Blanco 

Benqueridos Carmen - Claudio:
Gracias pola preciosa colaboración: 
Sortilexios do Eros e círculo máxico da 
cidade decadente e amada.
Que marabilla!
Moitos bicos
Luz ☆
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Lugo, 02-04-1997

Texto de presentación en Lugo da revista 
Unión Libre. Cadernos de vida e culturas 
número 1, que contou co monográfico 
MULLERES ESCRITORAS

Unión Libre

Coa edición de Unión Libre Nº I, estes 
fermosos cadernos de vida e cultura- que 
dirixen con entusiasta vocación Carmen 
Blanco e Claudio Rodríguez Fer en Lugo, 
poderiamos dicir, mutatis mutandis, imi-
tando a Mallarmé (cando pasou da fina-
lidade literaria do mundo), nos podemos 
dicir tamén que "a muller existe para 
chegar a libro". E nunca tan doadamen-
te como agora que saen estes cadernos 
de Unión Libre e Carmen Blanco chama 
"Nais de tinta" ás veteranas escritoras 
galegas. Non para facer delas unha mi-
tificación que podería achegarse á mistifi-
cación -como apunta Carmen- senón para 
que as novas xeracións tomen contacto 
directo con elas na vida real, as lean, 
vexan as imaxes fotográficas, coñezan 
a súa biografía e a traxectoria -longa 
traxectoria- de admirable adicación nas 
irmás Dora e Pura Vázquez, en plena ac-
tividade, pioneiras da poesía galega. Con 
Pilar Vázquez Cuesta, poeta. Investigado-

ra. Filóloga. Catedrática da Universidade: 
E agora emérita. E na seguinte xeración: 
Xohana Torres, grandísima poeta que cul-
tiva todos os xéneros literarios. As irmás 
Pura e Dora Vázquez, con Xohana Torres, 
foron ata hai ben pouco as únicas mulleres 
novelistas galegas. Xénero este da novela 
que require dotes moi especiais e dificulta-
des difíciles de afrontar. Agora están entre 
nós, aparte das novísimas xeracións, dúas 
mulleres excepcionais tamén novelistas: 
María Xosé Queizán e a escritora alemá, 
tan admirablemente integrada na nosa 
cultura Ursula Heinze. Pura Vázquez, 
Pilar Vázquez Cuesta e Ursula Heinze 
participaron brillantemente no Encontro 
Internacional de Mulleres Escritoras, que 
Carmen Blanco dirixiu no Campus de Lugo 
da Universidade Compostelana entre o 27 
de xuño e o 1 de xullo de 1994: encontro 
enriquecedor e único para as escritoras 
galegas e foráneas nunha converxencia 
entrañable: España, Cataluña, Estados 
Unidos, Universidades europeas... Car-
men conseguiu presentar unha perspec-

tiva múltiple de altísimo nivel que nunca 
esqueceremos...
Carmen Blanco en "Nais de tinta" e Olga 
Novo en "A voz interna, conmovida, últi-
ma..." renden unha espectacular home-
naxe ás nosas escritoras máis consolida-
das: Nunca, ata agora, as escritoras gale-
gas fomos tan mimadas!
Da Universidade, de Unión Libre, do seu 
rigor e profundidade hai moito que dicir 
e xa se ten dito moitísimo, pero tamén hai 
moito que esperar, pois está -xa se sabe- 
en boas mans. Dúas cabezas reitoras -Car-
men e Claudio- en feliz conxunción, na 
plenitude da vida e do saber, animados 
do espírito da alma mater compostelana e 
ubicados no Lucus Augusti, bosque sagra-
do ou pedra veneranda do deus celta Lug. 
Xa se sabe que tamén os romanos adora-
ron a Lug polo seu carácter politécnico e 
rendéronlle culto asimilándoo a Mercurio. 
O propio emperador Augusto celebrou 
en Lyon (Lugdunum ou sexa: cerro de Lug 
ou fortaleza coma Briga) a súa propia 
festividade o primeiro de agosto (Mensis 
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Augustus), xa que Augusto foi moi devoto 
de Mercurio-Lug. Tamén Luís Seoane en 
As cicatrices sitúa o Ourive Medanus na 
Xermania, lonxe da Galaecia, invocando 
o deus Lugus, “o das grandes mans, / pro-
tector dos oficios”.
En Lugo estase a medio camiño entre 
a terra e o ceo. No Parque de Rosalía, 
de adolescentes saudades, Lugo semella 
unha plataforma entre o Río Miño e o 
firmamento. Como non facer poesía en 
Lugo, no Lugo de Pimentel, no Lugo de 
Ánxel Fole? No Lugo de Juan Rof Carba-
llo? Como nesta feliz conxunción de Car-
men e Claudio, de Unión Libre en Lugo, 
non crear "cantos de vida e esperanza", 
quero dicir, "cadernos de vida e culturas"? 
Sen embargo, entre tanto pulo de liberda-
de, hai tamén unha compoñente de de-
terminismo: Carmen, canción ou poema, 
música de lira, fórmula máxica, sortilexio 
-en latín- tiña que estar decididamente pre-
destinada para emparentar fermosamente 
coa Gens patricia lucense Claudia: unión 
previamente escrita -teño plena segurida-

de- nas Tabulae Iguvinae, que ademais 
dos ritos da cidade de Iguvium, ben pode-
rían ser unha sorte de cadernos de bronce 
de “vida e culturas” avant la lettre...
...E habería tanto que dicir que poñerei 
puntos suspensivos que se len como Lon-
guísima vida a Unión Libre!
Gracias!

Luz Pozo Garza, Claudio Rodríguez Fer, Car-
men Blanco e Xosé Luís Axeitos presentando 
o primeiro número de Unión Libre en Lugo no 
1997
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A Coruña, verán-1997

Envío de tres exemplares do libro Diálo-
gos con Rosalía, discurso de ingreso da 
poeta na Real Academia Galega, con sen-
llas dedicatorias autógrafas a Mariña Ro-
dríguez Blanco, Carmen Blanco e Claudio 
Rodríguez Fer e cinco debuxos orixinais 
da autora, así como un sobre contendo 
fotos da cerimonia

Para Mariña
Ti si podes dicir
-cerva noviña namorada-
como é o mar...
...e será un poema ben fermoso ☆
Un bico de Luz

Para Carmen
que tanto sabe da nosa continxencia,
do noso pasado e presente.
Na fidelidade a Rosalía ☆
A mellor aperta de luz

Para Claudio
nesa palabra onde o amor se revela.
Na reserva das aves na gloria de Gali-
cia.
Na poesía.
Na amizade.
Luz ☆

//

Carmen-Claudio
Bicos,
Luz ☆
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A Coruña, 06-10-1997

Carta co libro inédito, mecanografiado e 
encadernado, “Muller en vela” de Maru-
xa Olavide, amiga da poeta

Benquerida Carmen:
Teño moito gusto en che enviar este pri-
meiro libro de poesía en galego de Ma-
ruxa Olavide.
Amiga miña de moitos anos, quedou en-
cantada de vós o día da presentación de 
Unión Libre en Lugo.
Escribinlle o prólogo -“xénero” do que 
fuxo sempre- pero neste caso trátase dun-
ha amiga de Viveiro e de sempre. Tamén 
porque fixo un bo traballo: unha poesía 
orixinal desde unha óptica feminina moi 
interesante. Diferente.
Espero a túa opinión da orixinalidade 
compositiva e expresiva da autora, etc. 
☼ Como estades? Tres bicos for-tí-si-mos 
para vós ☼ co meu agarimo máis fondo,
Luz ☆

Parece que Clave Orión sae esta sema-
na...
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A Coruña, ?-10-1997

Carta con dous exemplares da revista Cla-
ve Orión número III

Benqueridos Carmen - Claudio - Mariña:
Velaí Clave Orión – 97 
coa vosa preciosa colaboración
co meu agarimo
con bicos máis fondos,
sempre - Luz ☆
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A Coruña, 04-12-1997

Carta cun debuxo da poeta, alusivo ao 
acto rosaliano promovido en Santiago de 
Compostela pola Fundación Rosalía de 
Castro, presidida por Agustín Sixto Seco, 
con organización de Ana Blanco, quen á 
súa vez editou o libro Daquelas que can-
tan... correspondente ao evento, con pró-
logo de Carmen Blanco

Moi querida Carmen:
As fotos, estupendas. Aí che van en reci-
procidade as que eu che tirei no precioso 
acto de Compostela. Ana Blanco estivo 
marabillosa. Sixto, encantador. Todos ab-
solutamente entrañables. Ti, guapísima. 
Faltaba Claudio! O Álbum - Rosalía pre-
cioso...
3 Bicos – Bicos – Bicos.
Luz ☆

Carmen querida:
Xa quedo con Rosalía para sempre en cor-
po e alma – por estas fotos túas tan sim-
bólicas (parezo a Dama das Camelias). 
Gracias.
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A Coruña, s.d. pero 1998

Carta cun remite incrustado de Álvaro 
Cunqueiro dende Mondoñedo e cun de-
buxo da poeta, alusiva ao libro Cántigas 
de alén, de José Ángel Valente, ilustrado 
por Eduardo Chillida e introducido por 
Claudio Rodríguez Fer

A Carmen e Claudio: Benqueridos.
Gracias polas vosas preciosas Cántigas 
de alén – e polos fermosos comentarios.
Vanvos os meus agarimos desde o lugar 
da LUZ
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A Coruña, 09-10-1998

Envío co texto mecanografado de "Unha 
ollada na poesía: As poéticas. Lección 
inaugural da apertura do curso académi-
co 1998-99. Universidade a Distancia de 
Pontevedra" e coa separata "O mar de 
Mendinho (Propostas de San Simón)” coa 
súa intervención no simposio O mar das 
cantigas, ambos ensaios con dedicatoria 
autógrafa  

A Carmen e Claudio:
Unha grandísima aperta de Luz ☆

//

A Carmen e Claudio:
Un bico de Luz ☆
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A Coruña, 22-12-1999

Carta con seis ilustracións pegadas pola 
poeta

...como os froitos nas árbores...

Water Lily
(Pureza de corazón)

Now folds the lily all her sweetness up...
(Lord Tennyson)

...Para vós:
Carmen-Claudio

Os pensamentos que Rosalía pedía á súa 
filla Alexandra antes de "ver o mar"
e na linguaxe das flores, leo

I send thee pansies while the year is 
young
(Sarah Doudney)

Para vós:
Carmen-Claudio

Mentres o ano é vello dura,
un bico
Luz ☆ 1999-2000

Os románticos non-me-olvides das can-
cións de Mamai -xa sabidas da avoa-

Forget-me-not:
The flower is associated wth loving re-
membrance and true love

Para vós: Carmen-Claudio
Sempre amantes

Mariña:
No teu paraíso 2000 haberá sempre 
unha bolboreta na procura da flor
Bicos-Luz ☆

Mariña:
A felicidade está en nós
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A Coruña, 02-06-2000

Carta cun debuxo orixinal da poeta alusi-
va aos estudos de Carmen Blanco “A figu-
ra literaria de Luz Pozo Garza: A ave da 
luz sabe onde está o Norte”, publicado en 
Moenia. Revista de Lingüística & Literatu-
ra, e “Luz Pozo Garza falando a Rosalía: 
Escribir coa tinta da nai”, inserido en Cin-
guidos por unha arela común. Homenaxe 
ó profesor Xesús Alonso Montero, así 
como ao ensaio
“Ánfora: a primeira luz" de Claudio Rodrí-
guez Fer, editado no Boletín Galego de 
Literatura

+ Diante de todo -querido Claudio- a miña 
condolencia polo pasamento da túa nai-
ciña.
Benquerido Claudio:
Cada día tedes para min novas fermosas 
sorpresas: agora, "Ánfora: a primeira 
luz”.
Continuamente agarimada, distinguida 
coa vosa dedicación e lembranza. Nin 
sei que mereza tanta atención. E Carmen: 
primeiro "...A ave da luz sabe..." de tan 
intensas conexións, sabios artellamentos, 
lucidez total; despois, na Homenaxe a 
X.A.M. "...Falando a Rosalía..." esplén-
dido seguemento da traxectoria dialogal 
da nosa poeta... E Deus sabe canto esque-
zo... Gracias de corazón.
Entre Carmen e Claudio tédesme "sempre-
viva" como flor. Cando eu penso que hai 
en Galicia esas novas promocións -elas 
e eles- que xa derivan por outras canles 
cada vez máis alonxadas do "canónico" 
que, certamente, precisa dunha drásti-
ca renovación, segundo o ven facendo 
Claudio hai tempo. Aínda que “elas” non 

acaden os intensísimos acertos -acháde-
gos misteriosos reservados ó mestre... Xa 
se sabe... ser ou non ser un elixido dos 
Deuses...
☆ Querido Claudio, ves con claridade -e 
fermosura- as dúas vertentes de Ánfora, 
separadas polo encontro-presencia-eclo-
sión dunha paixón mesmo mítica que se 
adiviñaba irrealizable xa que o verdadei-
ro “coñecemento” do amor tardaría anos-
luz. E sempre foi drama naquel contexto 
apremiante -incluso kafkiano: pois eu sa-
bía que os meus sentimentos-pensamen-
tos-arelanzas, eran observados de preto 
na súa transparencia silenciosa onde 
nada se falaba e só Ánfora se conforma-
ba como unha sorte de diario secreto en 
parte gozoso de ilusión en esplendor, e 
despois -experimentada a realidade insti-
tuída- devía nun ceo imposible que relega-
ba a vida auténtica á fábula.
☆ Quérovos: sempre no corazón, Car-
men-Claudio-evanxelistas desa vida e 
desa fábula.
Luz ☆ 



ENVÍOS A PARTIR DE 
DUBLÍN 2000



57

Dublín, 05-08-2000

Carta, con postal que reproduce retrato e 
cita de Virginia Woolf, alusiva á estancia 
da poeta na vivenda da súa filla Mónica 
en Dublín

Benqueridos Carmen e Claudio:
Unha agarimosa lembranza desde Dublín 
dos menceres gloriosos -mesmo aurora 
boreal- e as tardiñas chuviñentas. Cidade 
de contrastes que cada día sorprende con 
algo inédito.
Un bico moi fondo.
Luz ☆
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A Coruña, s.d. pero 2000

Envío da separata "Da xente miúda", 
publicada nas actas das Xornadas sobre 
Rafael Dieste, celebradas en 1999 e edi-
tadas no 2000, e do relatorio mecanogra-
fado "Lendo a Rosalía: 'Tecín soa a miña 
tea'”, pronunciado nos “Encontros rosalia-
nos” organizados polo Centro de Estudios 
Rosalianos e na Facultade de Filoloxía da 
Universidade de Santiago de Compostela 
o 03-05-2000, a primeira con dedicatoria 
autógrafa e a segunda con anotacións 
manuscritas da poeta

Para Carmen – Claudio
Agarimo – Luz ☆
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A Coruña, s.d. pero 2000

Carta cun debuxo de músicos medievais 
e un disquete co ensaio sobre a canción 
“Polvorita” para a revista Unión Libre, 
que se publicou ese ano no monográfico 
CANTARES

Carmen – Claudio benqueridos:
...por se “Polvorita” chegase a tempo...
Bicos-Luz ☆
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A Coruña, ?-01-2001

Envío con postal reproducindo unha ba-
ralla medieval alemá editada polo Museo 
Fournier de Naipes de Álava, colaxe ori-
xinal da poeta e primeiros poemas meca-
nografados ou publicados dun novo libro 
aínda chamado “Poemas gaélicos” que 
acabará sendo As harpas de Iwerddon, 
con autógrafo e anotacións manuscritas 
da autora

Bo milenio! 
♡♡♡
Decídeme – Queridos
Como agradecervos con palabras tanta 
dedicación – tanto agarimo?
Só o sabe a alma e a súa verba inefa-
ble-infalible.
Apertísimas-Luz ☆

Carmen e Claudio benqueridos
Un bico moi fondo da vosa Luz ☆
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A Carmen ♡ Claudio ☆ Bicos- Luz

(Carmen querida: 
Son os primeiros poemas do libro...
Luz ☆)
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A Coruña, 15-03-2001

Carta cun debuxo orixinal da poeta cunha 
dedicatoria autógrafa e co poema "Auto-
lectura do fulgor", "A José Ángel Valente: 
In Memoriam", en dobre versión manus-
crita e mecanografada (cun engadido 
manuscrito)

Convite para tres: 
Carmen
Claudio 
Marña

Luz

Benqueridos Carmen-Claudio:
Envíovos o poema autógrafo A José Ángel 
Valente: In Memoriam.
Era un poeta moi fondo que regresa á súa 
orixe.
Imos celebrar a súa palabra en nós.
Bicos-Luz ☆
(Decidín escribir o poema: non tiña ningún 
digno de Valente. Este alomenos acusa as 
referencias!)
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Texto definitivo:
Un bico 
☆ Carmen ☆ Claudio
☆ Mariña ☆
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A Coruña, Primavera, 2001

Manuscrito de “Divertimento coas letras” 
en catro folios, posteriormente retomado 
e retocado artística e paratextualmente 
pola poeta en 2012 para a súa publica-
ción en Clave Orión, número XVI-XVII, co-
rrespondente aos anos 2009-2017

Para Carmen e Claudio
Para Aurora e Andrés

DIVERTIMENTO COAS LETRAS
FERMOSÍSIMO o F que flamea...

. Fermoso o F co Fulgor de Valente para 
ferir as sombras,
franquear a harmonía -mesmo a morte-
¿Morrer de tanta morte ou franquear a 
vida?
Nin sei:

Fidelidade ao principio da música, se 
cadra unha lección de tebras,
alfabeto sagrado e laios
do profeta Xeremías.

Profesar. Profesar na harmonía,
ese foi o destino da música. O destino do 
verso.
O destino da fala.
O destino da flor que non se extingue.
Os fugaces perfumes que sempre nos 
fascinan e que afloran nas sílabas máis 

íntimas do ser de cando se ama

. Fermosísimo enclave do F que flamea e 
fascina en
PIMENTEL e CLAUDIO
por riba da MOENIA fabulosa de Lugo
na fluencia do CARMEN SECULARE
en face feminina
en letra sabia de muller
insubmisa:
falar con fundamento na UNIÓN LIBRE 
ou na CLAVE...
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e dar no BLANCO...

. Pero ningún poeta perfila
Como Claudio Rodríguez Fer
perfectamente impúdico
ese ritual orxiástico que vivifica o lume
-metáfora fluvial de tanto exceso-

Mesmo a inflexión da flor
onda o erotismo
Era Flérida Floresta a Femia que Foi 
Flor...
e afirma CLAUDIO pontes sobre o efé-
mero:
pois transcorría lento o tempo como 
fluxo...

. Amor. Amor. O xuicio fora xusto. Eu fun 
o que serei e sempre foi... 
fala EDUARDO MOREIRAS
En feliz fermosura
Asolagado. Labios amantes desde o 
Paradiso.

Fora o Falcón Ferido nunha liña inflexible 
desa beleza cruel
Emanación da luz enfeitizada
A verdade máis fonda.
Na confusión do espírito coa luz.

No cume da montaña
permanece o fulgor dos días máis felices
As brisas mesturadas
daquel amor que dá unidade á morte

No espacio consagrado
ías firmando amor na túa fuxida.
Non podías vivir -corazón ferido- do teu 
reino, afastado
¿Onde é o reino
da luz soñada?

. (Con música de AURORA
e voz celeste dou fe da confluencia:
foi fechado o poema na clave “Partitura” 
da autora de SALOUCOS)

. Con música de AURORA - que perfecta 
alborada. Luz de abrente. Ai amiga no 
verso namorado das ofrendas de AN-
DRÉS
na lembranza de SAFO cando invoca a 
AFRODITA
e conversa entre soños coa deidade de 
Chipre.

Agora. Agora mesmo
es ti esa AURORA das sandalias de liño e 
voz celeste
que se desluiza espida riba do SACRO-
MONTE con SALOUCOS
coa música saudosa das camelias do 
Norde fálaslle a ROSALÍA...
...na ferida Granada -Ay mi Granada-
que fadou de infortunio ó noso Federico

E velahí en Granada
no voso corazón
temos sempre a Galicia.
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A Coruña, 13-06-2001

Carta, ilustrada por catro debuxos orixi-
nais da poeta, co poema manuscrito “Can-
tiga do neno negro“ con cita inicial de Luís 
Pimentel e “Un biquiño para Mariña“ e 
con fotocopias dos recortes de prensa 
do 31 de maio de 2001: “Una escritora 
con Luz propia”, coa foto de Laura Gon-
zález-Garcés, Carmen Blanco, Luz Pozo 
Garza e Xesús Alonso Montero en La Voz 
de Galicia; e “Luz Pozo Garza recibe el 
reconocimiento de los escritores gallegos. 
Un homenaje a los versos de la luz”, coa 
foto da poeta cunha amiga da súa filla 
Luz sobre quen escribiu “Marga, amiga 
da miña filla”, en El Ideal Gallego.

Benquerida Carmen:
Gracias polas palabras.
Gracias pola túa compaña.
Gracias por todo...
Tres 3 bicos.
Luz ☆
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A Coruña, 02-01-2002

Carta co poema “O río Sena leva un ca-
ligrama urxente. Rosas Rosas Rosas para 
Apollinaire”, datado no Nadal de 2001, 
con cinco debuxos da poeta
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A Coruña, 03-04-2002
Carta co poema “En seguimento da som-
bra”, “para Carmen Blanco”, con anota-
cións e dedicatoria autógrafa da poeta, 
destinado á revista poética lucense Xistral

Benqueridos Carmen e Claudio:
Velaí o poema que enviei a Xistral.
Non sei por que volveu a SOMBRA teimu-
da, que espero se dilúa na LUZ.
Rebasado o ton participativo de Vida se-
creta, hai agora un distanciamento como 
de “estación termini”: O pasado, pasado. 
Virán novos estímulos, tal vez. Pero ELA 
está sempre aí.
Bicos fondos.
Sempre-Luz.

//

Co meu agarimo
Para ti e Claudio
Luz
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A Coruña, 22-04-2002

Carta co artigo “La revolución silenciosa. 
(Panorama interior)” para o monográfico 
“Galicia viva: líneas abiertas”, coordina-
do por Carmen Blanco en Ínsula. Revista 
de Letras y Ciencias Humanas

Carmen – Claudio ☆

Benqueridos Carmen e Claudio:
Aquí na oficina de Correos dou fin ó arti-
go para Ínsula.
☆ Tedes que disculpar que todo vaia a 
última hora. Tería que dicir moito máis, 
pero...
Un bico inmenso
Para vós, co meu agarimo,
Luz
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A Coruña, 13-06-2002

Carta con fotos, unha delas silueteada e 
intervida pola poeta, e fotocopias co seu 
retrato

Benqueridos Carmen e Claudio:
Graciñas-mil por todo!
Esas son as fotos, -xa sabes dalgunha-, hai 
outras que son menos “suxerentes”.
☆ Fíxate na foto da casa de Rosalía...
☆ Ou -xa nesa foto desvaída dos bosques 
de Vigo, con fondo vermello... Está desde-
buxada- semella máis “suxestiva”.
Mándovos bicos.
(Escolle ti que sabes).
Co meu agarimo e lembranza de sempre.
Bicos!
Vosa – Luz

(As fotos do artefacto son simpáticas, pero 
coido que non pegan...): forman parte da 
miña travesura nunca perdida...)
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A Coruña, 25-10-2002

Carta de recepción do libro Luz Pozo Gar-
za: a ave do Norte, de Carmen Blanco, 
sobre cuartillas ilustradas e con cita impre-
sa de William Shakespeare

Miña benquerida amiga Carmen:
O primeiro no meu corazón é dicir o que 
sinto ó recibir o precioso libro que me adi-
cas: unha marabilla de agarimo e delica-
deza xa no seu feitío.
O título é do máis fermoso que se pode 
dar: para min unha auténtica gloria en 
vida. Poucas persoas poden sentir isto...
Eu pasmo, querida Carmen, de como 
recolles e elevas as miñas vivencias, as 
miñas andanzas máis íntimas: o amor, as 
aves, a Nai que me deu a vida e a Nai ga-
laica que me adoptou para sempre: elas 
foron xuntas e fieis na miña existencia ata 
a morte ‒ así van...
E o amor: nese feliz paralelismo, que a ti 
e a min nos une no coñecemento aman-
te-poesía, non se che podía pasar que a 

adicatoria iluminada que abre vida e co-
razón, poesía-existencia, alongaría a emo-
ción do amor que perdura:

“A Eduardo Moreiras, que viviu a poesía
A Claudio, que a é”

Graciñas a ti, a vós, a Deus por me per-
mitir ver tanta fermosura neste mundo que 
aínda preserva da destrución anacos mi-
lagrosos do Paraíso, gracias á identidade 
das almas, á intelixencia sentinte, á xene-
rosidade que irradia da amizade... e inci-
dir nesas lecturas túas poética-creativas de 
fondo calado -que parece como se tiveras 
unha capacidade suprahumana para visio-
nar as vivencias- que en puridade xa se 
sabe que son incomunicables. Pero non, 
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ti entras nelas, participas primeiro intui-
tivamente, despois indagas, reflexionas, 
sintes, escribes.
E relacionas o entramado do complexo 
microcosmos sen perder fío. Dende o cen-
tro e en forma intuitivamente radial, nunha 
guía innata e clarividente propia dese do-
minio interior poético que ben se adiviña 
en toda Ti...
...E miro atrás e véxote -véxovos-  na xe-
nerosa tarefa de lograr este agasallo do 
meu aniversario, e daquela gozabades 
anticipadamente coa miña emocionada 
sorpresa. Sabiades, e vos sentiades feli-
ces coa miña dita, sobre todo nesta miña 
última -que non a derradeira ☆- volta do 
camiño e que me acompañaría, coma un 
astro de fora a dentro, e xa na alma, para 
o resto da miña vida.

Colaborabades, man a man, corazón 
♡ a corazón, con Manuel Ramos -ese ser 
marabilloso que creo coñecer de sempre, 
sempre. Ideabades polo miúdo a mellor 
forma de me sorprender e fascinar no 
máis alto nivel das relacións cordiais...
Trátase de algo que unicamente os fillos -fi-
llos do corazón que sodes vós- poderiades 
concertar. Moito me agarimades ti e máis 
Claudio. E quen van envolveitos na vosa 
onda de cordialísima intelección...
...E aquí estou. Aquí me ofrezo ó voso co-
razón, á vosa mente pura.
Xa que me procurades como nai adoptiva, 
recibide agora e sempre o mellor do meu 
ser e da miña palabra, que é vosa
Luz ☆
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A Coruña, 19-11-2002

Carta alusiva ao encontro Galicia & Terra-
nova & Labrador, celebrado entre 28 e 
31-10-2002 en Terranova, Canadá, onde 
interveu Carmen Blanco, cos orixinais me-
canografados do orixinal inédito “Medea 
en Corinto – (Medea inconclusa)”, con 
anotacións manuscritas, e dos ensaios “O 
universo é un libro aberto”, dedicado “A 
Carmen Blanco, historiadora e animadora 
da muller, a quen tanto debemos as mu-
lleres de Galicia. Eu máis que ninguén”, 
e “Maxia de Lugo en mapas interiores”, 
dedicado “A Claudio Rodríguez Fer, que 
vive nesta maxia”, con dedicatorias autó-
grafas

(A Claudio)
Para Carmen e Claudio nesta viaxe do 
agarimo voso
Sempre-Luz ☆

Carmen e Claudio
Velaí vai “a miña parva“ Medea de Ga-
licia
Bicos-Luz
(Penso que a II parte é mellor ca I. Quizais 
revise os textos: daríalle maior parlamento 
á nodriza. Verei)

(A Carmen)
Para Carmen e Claudio:
No dominio do amor e da poesía, sempre 
no corazón co agarimo fondo de
Luz ☆

Graciñas – Carmen:
Por tantas cousas: fotos – cartas – confe-
rencias
Galicia – Terranova
Con Xohana – ti –Olga – Luz
Todo tan fermoso, tan cordial...
Envíovos algúns traballos últimos co meu 
agarimo e apertas
Luz ☆
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A Coruña, ?-11-2002

Envío do orixinal mecanografado de 
“Medea en Corinto” con anotacións ma-
nuscritas e das súas probas de imprenta 

e do poema “Nai Luz”, con dedicatoria 
autógrafa

A Carmen e Claudio:
Esta homenaxe ás nais.
Bicos de Luz ☆
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A Coruña, ?-?-2002

Envío de fotocopìa mecanografada da 
tese doutoral “Poesía femenina gallega de 
posguerra. La obra de María Mariño, Luz 
Pozo, Xohana Torres y Pura Vázquez”, de 
María Victoria Sanjurjo Fernández” e fo-
tografía da homenaxe á poeta celebrada 
en 2001 en Ribadeo con anotacións desta

☆ Carmen: Un bico de Luz ☆

//

Carmen e Claudio
benqueridos:
Un bico fondo co meu agarimo
(Coa familia e amigos)
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A Coruña, 15-12-2002

Carta con dous exemplares do libro Riba-
deo Ribadeo con dedicatoria autógrafa e 
intervencións da poeta con manuscritos e 
cunha fotografía adherida

Benquerida Carmen:
Velaí a cinta e o libro -pensei que xa volo 
tiña enviado cos outros correos: Ribadeo 
Ribadeo non ofrece para vós nada novo, 
agás os vellos poemiñas de ”Ciudad de 
la niñez“ e algún outro de “Noticia de la 
tierra”, supervivente da coñecida “desfei-
ta”seguramente merecida ‒penso eu.
A foto tamén a tedes visto. O conxunto 
-sen embargo- leva de seu a misión de 
ofrecer á miña benquerida vila esa peque-
na mostra de agarimo e lembranza que 
vai coa propia vida, cada día máis den-
tro... ‒ quérolles moito.
Mañá vos envío tamén as copias da escol-
ma dalgúns libros e críticas.
☆ Unha fondísima aperta para ti -para 
Claudio- cada día máis fonda.
Bicos
Luz
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Para Carmen – que me leva da man
Para Claudio – que tamén me leva
estes vellos poemas -vellos deseños-
do paraíso das -lonxanas- montañas azuis 
da miña saudade.
Co meu agarimo. Sempre
Luz ☆

Lucita, 12 anos Para Carmen e Claudio – Luz ☆
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Para Mariña – Luz ☆
Para Carmen e Claudio – Luz ☆

Carmen-Claudio-Mariña: 
Toda a felicidade do mundo e da vida en 
2003
Luz ☆
/
Luz na casa de Rosalía 1976-1977?
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A Coruña, 15-12-2002

Envío coa postal “The Derrynaflan Paten” 
do National Museum of Ireland en Dublín

Unha fonda aperta

//

Benqueridos Carmen e Claudio:
Perdón por me esquecer dos libros. A cau-
sa foi -doume de conta- por non caber no 
sobre das cintas...
Un bico moi forte
Luz ☆

Benvida Mariña!
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A Coruña, 13-06-2003

Carta cun debuxo da poeta e con libros 
da súa autoría, como Concerto de outono, 
Códice calixtino, Prometo a flor de loto ou 
Vida secreta de Rosalía, para entregar á 
editorial Galaxia Gutenberg-Círculo de 
Lectores, onde se avaliaba o proxecto de 
tradución Extranjera en su patria de Car-
men Blanco que efectivamente se editaría 
en 2005, así como alusión ao editor Ma-
nuel Ramos, de Ediones Linteo, polo pro-
ceso de publicación de Medea en Corinto

Benqueridos Carmen e Claudio:
Graciñas por todo sempre. Graciñas ago-
ra por esa diana disparada ó CÍRCULO. 
Para iso van os libros que me indicas. Pro-
meto a flor vai usado porque non é fácil 
atopalo nas librerías por ser da Deputa-
ción. 
Con amigos como vós todo se fai propi-
cio e os hados benignos...
Falo con Manuel e está a saír Medea. 
Andan coa portada estudando a color. 
Que Mariña vos agasalle cos éxitos que 
merece. Poucos estudantes haberá como 
ela - segurísimo. Dádelle unha aperta to-
tal.
Sempre – o meu amor para os tres.
Luz 
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Presentación de Extranjera en su patria no Círculo de Lectores de Madrid en 2006
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A Coruña, 21-07-2003

Envío de carta cun debuxo pegado e cun 
exemplar do libro Historias fidelísimas. 
Poesía selecta 1952-2003, con dedicato-
ria autógrafa sobre o retrato a debuxo de 
Luís Seoane, en agradecemento polo en-
saio introdutorio “Tránsito íntimo por Luz 
Pozo Garza” de Carmen Blanco

Benquerida Carmen:
Graciñas! Por ese espléndido ensaio 
“Tránsito íntimo”... fondo ‒ ecuménico da 
miña escrita.
Quérovos sempre
Vosa
Luz

//

Para Carmen
Para Claudio
Con tanto amor
Luz Pozo Garza
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A Coruña, 25-03-2004 

Carta con dúas separatas do artigo “As 
aves libertarias”, publicado no Boletín da 
Real Academia Galega, con senllas dedi-
catorias autógrafas

Benqueridos Carmen e Claudio:
Velaí a separata do BRAG – Homenaxe 
a Antón, e adicada a vós, de quen tanto 
aprendo ☆ Senón véxase o título das aves 
libertarias ☆ son -xa sabedes- a alumna 
eterna, e Deus me dea os últimos anos 
para saber algo máis... 
Sempre neste cariño e bicos
Luz
Graciñas por todo

//

Para Carmen e Claudio
☆
Sempre no agarimo
Bicos
Luz

//

Para Mariña benquerida:
☆
Non te esquezo
Un beixo
Luz
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A Coruña, 29-11-2004

Carta, cun debuxo da poeta, alusiva á 
súa obra Medea en Corinto, así como á 
súa neta descendente da súa filla Mónica 
e á nosa propia filla

Μήδεια
Esta vosa:
Non se parece ás outras Medeas. 
Todas saen diferentes.
Hai as cen mil caras de Medea.
-Ata agora van cinco distintas-.
Por iso Medea deféndese soa –
Nunca se presenta cunha mesma apa-
rencia.
Xa se sabe como nas Argonáuticas pasa 
do pudor virxinal á acción por Eros e as 
deusas intrigantes...
Ó final, Medea constitúese nunha singu-
laridade.
Daí tantas facies
Tanta transformación
Tanta opinión
Tanta paixón
Non si?

A de Mónica, fermosísima. / A vosa, saín-
do da adolescencia e xa moi carina...
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A Coruña, ?-?-2004

Envío de dous exemplares do número 
IX-X-XI da revista Clave Orión, dedicado 
a Eduardo Moreiras e Marc Chagall, con 
senllos agradecementos autógrafos

☆ Carmen benquerida.
Graciñas
Luz

//

Queridísimo Claudio: ☆
Graciñas!
Luz



88

A Coruña, s.d., pero 2004

Envío a través de Manuel Ramos, de Edi-
ciones Linteo, do orixinal mecanografado 
do poemario entón titulado “Iwerddon. 
Poemas gaélicos”, que ao ano seguinte se 
publicaría co título de As harpas de Iwer-
ddon, así como da relación de poemas e 
algún textos dispersos que conformarían 
o libro Memoria solar. Obra poética, pu-
blicado en 2004 na citada editorial con 
introdución de Carmen Blanco

A Coruña, ?-03-2005

Envío do libro As arpas de Iwerddon con 
dedicatoria autógrafa

☆
Para Carmen e Claudio
amigos da alma
poetas do alto amor
corazón de Galicia en loita
Sempre ☆ Luz
☆ Bicos
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A Coruña, 22-06-2005

Carta con tres convites, un deles autógra-
fo, de presentación na Coruña de Me-
moria solar (Obra poética), compilación 
prologada por Carmen Blanco, realizada 
o 02-06-2005 con intervención desta, así 
como alusión á homenaxe a Pura Váz-
quez en Ourense e ao Premio Trasalba 
concedido a Agustín Sixto Seco

Benqueridiños Carmen e Claudio: ☆
Velaí as fotos como recordo da vosa pre-
sentación de Memoria solar. Graciñas! 
Dona da fermosa cabeleira. ☆
O sábado irei a Ourense. Non sei se esta-
rá presente Pura nos actos, xa que Dora 
fracturou a cadeira. Quizais Pura non terá 
ánimo para recibir soa o agasallo. O do-
mingo toca Trasalba. Verémonos aló?
Bicos e apertas. Sempre,
Luz
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A Coruña, 23-05-2005

Carta cun debuxo da poeta e poema me-
canografado e autografado “Xela en Ga-
licia dende o 1 de novembro”, inspirado 
polo falecemento da poeta Xela Arias

Velahí o poema a Xela ☆
Un bico moi forte.
Luz
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A Coruña, Nadal-Aninovo 2006

Envío de dous exemplares do libro da 
poeta As vodas palatinas, con senllas 
dedicatorias autógrafas

☆ Para Carmen benquerida:
esta fábula do amor que nunca se extin-
gue
Bicos
Luz

☆ Para Claudio benquerido:
Agarimo e bicos
“Bicar sempre é por ben”
Luz
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A Coruña, 17-01-2007

Carta con sete debuxos orixinais da 
poeta

Carmen
Claudio:
Sempre pensando en vós,
Bicos-Luz
Mariña

//

Muller ilusa
A dama da pluma na boina
Miña amiga é

//

Muller super ilusa
Para Carmen e Claudio ☆

//

Muller resignada
Para Carmen e Claudio

//

Muller colonizada
Para Carmen e Claudio

//

Final do 2006
Abafada!
Bicos: Carmen – Claudio
Felicidade - 2007

//

Bicos - meniña benquerida
A Mariña
Luz
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A Coruña, 21-03-2007

Envío do prego da poeta E sentín a chu-
via, ilustrado por Fidel Fernán, con dedi-
catoria autógrafa

☆
Para Carmen
Para Claudio
no parque de Rosalía:
coas camelias
as violetas
e as aves eternas
do amor
♡ 
Luz
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A Coruña, 08-06-2007

Carta cunha postal de “Muller núa sobre 
sofá vermello” de Pablo Picasso e un dis-
quete co seu ensaio sobre o filme Gilda 
para o monográfico CINEMAS da revista 
Unión Libre dese ano, así como con alu-
sións ao ensaio “Ir a Irlanda“ de Claudio 
Rodríguez Fer e á creación “Lobas libres“ 
de Carmen Blanco, textos ambos que se 
publicarán en Clave Orión

Novas-graciñas-mil Carmen e Claudio: ☆ 
Sorprendida sempre polo voso agarimo e 
colaboración.
Coincido con vós no misterio de Tara ou 
na ledicia de St. Stephen’s Green.
E -como non?- na illa loba libertaria dos 
amigos que amo.
Si: quérovos!
Luz

Carmiña:

Podes desbotar o que che pareza!

Luz

“Gilda”
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A Coruña, 10-10-2007

Carta con trece fotocopias de colabora-
cións da poeta en Eco. Revista do Eixo 
Atlántico, catro delas ilustradas por ela 
mesma

Benqueridos Carmen – Claudio:
Graciñas polos fermosos traballos.
Agora: espero a vosa colaboración do 
tema Rosalía – Eco.
Mil bicos para os tres desde o ♡ 
Luz
Os Rosales
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A Coruña, 13-10-2007 

Carta con tres debuxos orixinais da poe-
ta e co número 195 de Eco. Revista do 
Eixo Atlántico, onde aparece o seu artigo 
“Extranxeira na súa patria (V)” 

Benqueridos Carmen e Claudio:
Esquecín a lembranza V de Rosalía en 
Eco (páx. 73).
Velaí vos vai coa revista... con Luísa Cas-
tro ☆
e con moitísimos Bicos-Luz
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A Coruña, 12-11-2007

Carta co número 198 de Eco. Revista do 
Eixo Atlántico, en cuxa páxina 81 figura a 
colaboración “Carmen Blanco e Claudio 
Rodríguez Fer (USC, Campus de Lugo): a 
emoción rosaliana no espírito”, incluíndo 
o poema inédito “Rosalía” e un fragmento 
do libro Sexo e lugar de Carmen Blanco.  
 
☆
A Carmen
A Claudio
Graciñas!
Eco – páx. 81 ☆
Bicos-Luz

//

Graciñas!
Moi queridos Carmen . Claudio:
En prensa o número seguinte de Eco, re-
cibide este número con todo o meu agari-
mo. Lamentando esa gralla tan deplorable 
do “Campus”. Moitas apertas da vosa
Luz
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A Coruña, 26-12-2007

Carta cun debuxo da poeta sobre car-
tolina negra e co número 199 de Eco. 
Revista do Eixo Atlántico, en cuxa páxina 
81 figura a colaboración “Claudio Rodrí-
guez Fer (USC, Campus de Lugo) incor-
pora símbolos rosalianos á súa fascinante 
dimensión erótica”, incluíndo o poema 
de motivación rosaliana “Morderás esta 
lingua como o crótalo” de Claudio Rodrí-
guez Fer

Carmen ☆
☆ Claudio
Aninovo de amor
Co agarimo de Luz
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A Coruña, 26-03-2008 

Correo electrónico sobre poemas envia-
dos para a revista Xistral

Paréceme todo marabilloso. Sodes encan-
tadores. Quérovos moito.
Bicos, bicos e bicos. 
Luz
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A Coruña, verán, 2008

Envío do número 10 da revista Casa 
Hamlet ilustrada pola poeta con sete de-
buxos, que rotulou con outras tantas dedi-
catorias autógrafas

Camiño do amor:
para Claudio
Luz

//

Camiño da verdade:
para Carmen
Luz

//

Para Carmen
Para Claudio
Luz

//

Para Claudio

//

Para Carmen



102



103

A Coruña, 03-08-2008

Presentación entregada en man, durante 
a XXXVII Feira do Libro da Coruña, baixo 
unha carpa dos Xardín de Méndez Núñez, 
da novela Atracción total, de Carmen 
Blanco, en homenaxe a Juana Capdevie-
lle e Francisco Pérez Carballo (vítimas do 
fascismo cuxa familia asistiu e gravou en 
vídeo o acto) e ao libro Alba de mulleres 
da mesma escritora 

CARMEN BLANCO
ATRACCIÓN TOTAL

O impulso erótico é a auriga do noso ser. 
Pois vai libre nun movemento ascendente, 
imparable desde a realidade sensible na 
que estamos inmersos, ata se identificar 
coa beleza absoluta que é o verdadeiro 
obxecto do amor. Máis ou menos isto infe-
rimos volvendo ós nobres vieiros das Ideas 
do sabio grego, eterno Mestre de séculos 
e xeracións…

Ben o saben Carmen Blanco e Claudio Ro-
dríguez Fer. A parella de escritores que 
temos entre nós de engaiolante presenza 
e palabra emblemática. Son coñecidos e 
benqueridos de todos porque obras son 
amores ademais de boas razóns como 
pide a popular sentenza.
Son eles os promotores do discurso erótico 
sen lindes nin fronteiras. Son eles os donos 
da palabra en liberdade como consigna. 
Son eles os avanzados dunha ideoloxía 
libertaria de mordedura supervital. Veñen 

do Lugo do deus celta Lug anterior ó Lucus 
Augusti romano. Son eles. Benvidos…

E xa se sabe:
Carmen Blanco eríxese por esencia, pre-
senza e potencia, en deusa do Amor e 
da Beleza. O seu é o amor amor. E non 
coñece límites. Mulleres e homes, animais, 
plantas, aire, mar e terra son o fundamen-
to da súa visión e da súa misión cordial. 
Tamén do que coñecemos e do que non 
se ve, como boa filla de Rosalía: pero 
Carmen non ten medo desa cousa invi-
sible que vive preto de nós e que tanto 
inquietaba e atormentaba á nosa primeira 
poeta naqueles tempos recuados, cando á 
muller se lle pechaba por fóra a porta da 
casa e se lle negaba a luz do sol e a luz 
da intelixencia.
E non ten medo -digo- porque Carmen 
Blanco é por natureza e por raíz psicolóxi-
ca, dona dun mundo liberado, de homes e 
mulleres, onde non existen nin normas res-
tritivas nin leis vinculantes que non sexan 
as idóneas. Quero dicir, que non sexan 
naturalmente boas no sentido adámico 

do termo. De aí que a súa cosmovisión 
se estenda como un Universo. Ou se faga 
habitable como unha nova natureza de in-
vención auroral por unha poeta do noso 
milenio que fala con razóns recentísimas 
e milenarias...

Ás veces paréceme escoitar a voz dun 
mestre oriental, cando Carmen escribe 
intuicións deste calibre no seu libro Atrac-
ción total que agora estamos a presentar:

 “O amor é a cousa máis revolu-
cionaria da vida.”
Ou “Gran Porca”:
 “Proclamo a beleza da Vaca e o 
Boi. Da Porca. Do Porco. Da Gran Porca.”
Ou en “Proclamo a beleza”:
 “Proclamo a beleza do corvo. 
Da curuxa. E de todas as criaturas.”
Ou en “A sabedoría”:
 “A verdadeira sabedoría disco-
rre libremente.”
E nas cousas fermosísimas do amor:
 “Corazón cigano”
“O teu corazón cigano non ten outra casa 
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que o cosmos.”
 “O encontro dos amantes”
“Nada hai máis espléndido no mundo que 
o encontro dos amantes.”
 “Esperarte”
“Lavar o pelo e esperarte con sabas lim-
pas...”
 “A revolución”
“Cando chegas, chega contigo a revolu-
ción.”
 “A alegría”
“Ensináchesme a desterrar a tristeza e a 
levar dentro de min a alegría. E sempre 
vai comigo. Mais ti es a mesma alegría. E 
cando chegas a casa contigo chega a ca-
lor, a color e a alegría. A Alegría total...”

Son algunhas mostras da vida en amor. 
Linguaxe e estruturas sinxelas conforman 
a harmonía diaria que se respira como 
aire fresquísimo no fogar dos amantes, 
con tanta reiteración expresiva como fe-
licidade se dan e reciben. Non é, pois, 
necesario recorrer a procedementos re-
quintados que, posiblemente, fanarían a 
transparencia desta visión. Idílica no pro-
fundo sentido do termo. Obra de intuición 

e iluminación. Dun corazón puro de ado-
lescente Gracia.

Inspirada polo humanitarismo galego de 
Castelao, escribe Carmen Blanco en 2003 
unha Alba de mulleres (Ed. Xerais) precio-
sa onde ela mesma se dá como vínculo 
afectivo ás féminas de todo o mundo sen 
excepción. Pois o de Carmen-Canción ou 
xardín ou cantar ou verso ou poesía ou 
poema ou encantamento ou vaticinio ou 
epitalamio sempre é Total. E sempre en-
gaiolante. Conmove e pode fascinar. O 
seu corazón vai íntegro como froita -non 
mordida- do Paraíso. Aleda o espírito. 
Levanta o ánimo. Eleva e enleva a alma 
cara un reino de bondade absoluta que lle 
vén como herdo das Nais Primordiais. Das 
Matres Galaicas. Da Nai de Galicia. Da 
Mater Rosalía. Da nai que a aleitou e lle 
deu o ser acariñando coas mans do amor 
entrañable esa faciana única. Esa cabelei-
ra ou carballeira de insondable noite que 
Claudio canta e ama ama ata a morte que 
non existe nin ha chegar endexamais.

Proclama Carmen Blanco un amor sen con-

dicións polas mulleres do mundo. O cora-
zón ábrese en xeneroso manantío como 
nai universal da fémina que, por selo, pre-
cisa de amizade, agarimo, protección e 
sobre todo, de respecto. Mulleres en alba. 
Alba de mulleres de toda índole. De toda 
sorte que foi escribindo entrañadamente, 
quizais desde os comezos da súa vida: 
mulleres, mulleres, mulleres como voces 
que percuten na conciencia desta muller 
entregada total. Dada no seu ser. Doada 
en corpo e alma, no espazo e no tempo, 
nunha visión feminista radical e única:

(páxina 27-28)
(páxina 33)

ESTA É CARMEN

Inmersa nunha nunca escoitada sinfonía 
humana, e mesmo santa, pasa polas 53 
páxinas de Alba de mulleres, o desfile 
procesional e dramático da nómina de 
centos de nenas, rapazas e traballado-
ras, ou non... Desde damas a putas, coa 
apoiatura expresionista da pintora amiga 
Sara Lamas.
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Nunha evocación inesquecible, mentres 
lemos, parécenos sentir o ritmo poderoso, 
envolvente, impresionante do Carmina 
Burana abraiándonos corpo e alma nun 
mundo onde a felicidade do home semella 
imposible de concibir...
Ela, Carmen, que é símbolo de felicidade 
e dita, ¿como pode asumir un sufrimento 
universal feminino de tal índole?
Explicámolo: non só por solidariedade, 
senón aínda máis: por ser a raíña da vida 
e polo mesmo, da piedade, da “pietas” 
latina: amor, veneración, respecto, cle-
mencia... Ou da “cáritas” paulina: afecto, 
amor, tenrura... así o manifestaba o de 
Tarso:  “por moita fe que teña, se non teño 
caridade, nada teño”...
Os budistas poñen moi alto o sentimento 
de compaixón: Avalokiteshvara é a súa 
encarnación. Salvador do mundo entre o 
Buda Sakyamuni e o futuro Buda Maytre-
ya, prometeu renunciar ó nirvana ata non 
ter salvado ó derradeiro home da cadea 
do  samsara. Carmen Blanco entraría 
tamén nesta porfía...

JUANA CAPDEVIELLE
EN CARMEN BLANCO
EN CLAUDIO R. FER

Carmen Blanco ten sufrido moito e sufrirá 
sempre polas mulleres represaliadas da 
República. Con Claudio ofrecen fermosas 
páxinas ós seus máis dramáticos recordos. 
Só lembraremos de pasada a espléndida 
revista Unión Libre. Cadernos de vida e 
culturas, no número 11 do ano 2006, co 
título Vermellas, e pasar de inmediato ás 
páxinas que fan alusión ó tristísimo tema.
No número de Vermellas temos unha pre-
cisa e sentida información: “Vida e morte 
de Juana Capdevielle” por Carmen Blan-
co. Ábrese cunha atractiva foto da infor-
tunada Juana Capdevielle San Martín. 
Madrid, 1905. Foi arquiveira bibliotecaria 
na Facultade de Letras e no Ateneo de 
Madrid.
Participa activamente en congresos e nas 
Primeiras Jornadas Eugenésicas Españo-
las de Genética, Eugenesia y Pedagogía 
Sexual, en Madrid e Barcelona, 1935. É 
quen de rebater as teorías misóxinas de 
Nóvoa Santos, ó tempo que expón unha 
concepción do amor baseada nos princi-
pios de liberdade, na responsabilidade 
e no progresismo. Foi alumna de Bestei-
ro e [compañeira] de María Zambrano. 
Casa polo civil co profesor universitario 
Francisco Pérez Carballo, en 1936. Bri-
llante profesional e político de Izquierda 
Republicana, nomeado Gobernador Civil 
da Coruña un mes despois. Trasládanse a 
Galicia, onde Juana colabora co esposo 
nas tarefas do Goberno.
Acompaña ó seu home na resistencia do 
Goberno Civil, fronte ó levantamento mili-
tar. Ata que, polo embarazo, decide refu-
xiarse no fogar dos López Abente gardan-
do incomunicación co exterior. O Gober-
nador morre asasinado e Juana carece de 
noticias. Chama polo esposo ó Goberno 
Civil dando así a pista do seu afastamen-
to. Entra no cárcere e sae coa prohibición 
de permanecer na Coruña e pasa a Vila-
boa de Culleredo na casa do deputado 
de Izquierda Republicana Victorino Veiga. 

Son os últimos días da súa vida. Carmen 
Blanco lembra con infinita tenrura esta si-
tuación extrema: non leva máis cós útiles 
de aseo e o único vestidiño posto de color 
verde agrisado co que aparece morta, 
cruelmente asasinada, despois de ir por 
ela unha parella da Garda Civil.....

ATRACCIÓN TOTAL, páxina 153

Sempre hai flores na túa tumba.

Id. p

Vestidiño verde gris. Vestidiño de verán e 
de todo tempo
pois non tiñas outro.
Vestidiño que cubría o teu corpo de nai 
encinta que non chegou a ver o fillo.
Vestidiño color da herba que non deu flor
Vestidiño verde de medo do cárcere, de 
medo dos homes de medo do lobo
Vestidiño verde bandeira de muller viola-
da
Vestidiño verde de muller de muller de mu-
ller de muller
     
  soa coa morte

Tamén Claudio escribiu unha preciosa 
obra dramática: “As costureiras”, levada 
á escena. Nela, os protagonistas reciben 
abraiados a terrible noticia do asasinato 
de Juana Capdevielle.

-O vestidiño verde... non outro
 ... non ver ó fillo
 ... herba sen flor
 ... arrodeada de lobos
Asediada / Acosada... bandeira de soida-
de en desamparo
     
Nota á marxe 

N.=significa
Raimundo de Miguel, Diccionario Lati-
no-Español Etimológico, 1875, p. 144.
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A Coruña, 06-11-2008

Carta co poemario mecanografado De-
ter o día cunha flor con títulos e anota-
cións en manuscritos da poeta, incluíndo 
o poema “Carta de Beatrice Vía Láctea“ 
dedicado “A Carmen e Claudio”, e con 
alusión á que sería “A Luz Azul“ e “A Flor 
do Paraíso“, respectivamente de Claudio 
e Carmen para o limiar de Deter o día 
cunha flor

Velaí o poemario.
O Aleph irá en crescendo ó encontro do 
mestre Borges, Jung, Biblia...
O gravador José Valentín [naceu en 1942] 
é artista de vocación tardía. Moi entrega-
do. Moi creativo. Procede do Centro In-
ternac. de Estampa Contemporánea de 
Betanzos: gravado e xilografía. O fillo, 
José Tomás, destaca no comic: encárgase 
do grafismo.
Graciñas mil, Carmiña.
(É algo urxente, pero son 1800 caracte-
res.)
Bicos,
Luz

Graciñas
Bicos ☆



ENVÍOS ENTRE 
TOULOUSE 2008

E DUBLÍN 2012
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Toulouse, 09-12-2008

Carta en postal da Pont de Halage de 
Tounis de Toulouse, cidade onde recitou e 
recibiu unha homenaxe poética

Carmen e Claudio: ☆
Unha aperta do corazón desde esta 
fermosísima Toulouse.
Bicos.
Luz
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Lugo, 29-04-2009

Entrega do libro Deter o día cunha flor 
con dedicatoria autógrafa da poeta e 
do ilustrador, José Valentín, na Galería 
Sargadelos de Lugo, onde foi presentado 
polos autores, os colaboradores na obra 
Carmen Blanco e Claudio Rodríguez Fer e 
pola editora Belén López Vázquez

A Carmen
Poema
Canción
☆
Corazón
Sempre 
Vida-Amor-Claudio
Luz

Carmen Blanco, Claudio Rodríguez Fer, Luz Pozo Garza, José Valentín, a editora Belén López Vázquez e Xesús Pérez Regueiro, da Galería Sargadelos, 
tras presentar Deter o día cunha flor en Lugo no 2008
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A Coruña 02-11-2009

Carta con postal reproducindo portas de 
Dublín e co poema mecanografado “Ga-
tomaquia”, ilustrado por un debuxo ori-
xinal da poeta e autografado coa lenda 
“Exemplar para Carmen e Claudio”

Dublín – Pimentel ☆
Unha nena 
amosa os seus tesouros
no pórtico da vida...
ela non sabe
que tras de cada porta
hai un misterio
que gruñe
os cálices
e as sombras

Luz

Benvidos a Moenia
Bicos-Luz 
Graciñas polo voso recordo
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A Coruña, 01-12-2009

Carta escrita en postal de Anne Geddes 
e con fotografía do Pazo de Tor; fotoco-
pia de The Celtic Twilight; cinco fotocopias 
de páxinas en inglés da revista Caliope 
sobre literatura galega dedicadas á poe-
ta, de quen aparece traducido ”Agora 
contemplamos o mar de Vigo”, e a Uxío 
Novoneyra, e oito fotocopias da súa serie 
”Toulouse” publicada con ilustracións foto-
gráficas en Eco. Revista do Eixo Atlántico 
con motivo da súa estancia en dita cidade

Estas son as primeiras letras que voan 
pero que non percibo. Vou mellor e moi 
contenta de tervos aí na nosa vila entra-
ñable eterna en todos os días do corazón.
Sempre – Luz
Graciñas por todo...
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A Coruña, 17-06-2010 

Correo electrónico coas respostas da poe-
ta ao Cuestionario Proust proposto por 
Alejandra Folgueira, directora da revista 
Evohé

CUESTIONARIO PROUST 

A principal característica da miña perso-
nalidade. 
– A fe, no sentido de confiar na divindade 
e nas persoas que eu amo.

A calidade que prefiro nun home. 
– A lealdade.

A calidade que prefiro nunha muller. 
– A lealdade.

O que máis aprecio nos meus amigos. 
– A sinceridade.

O meu principal defecto. 
– Falar excesivamente.

A miña ocupación preferida. 
– Escoitar música e ler.

O meu soño de felicidade. 
– A paz mundial.

O que suporía a maior desgraza para 
min. 
– A destrución do mundo.

O que máis quixera ser. 
– Solidaria con todo o que o precise.

O país no que máis desexaría vivir. 
– Nas Illas Cies con Eduardo Moreiras.

A cor que prefiro. 
– Azul celeste.

A flor que máis me gusta. 
– O loto branco, pundarika, a flor de 
Buda cando lle dicía a Ananda, o seu dis-
cípulo: -Que saibas, Ananda, que Buda é 

a flor de loto branco entre os homes.

O paxaro que prefiro. 
– A ave do paraíso da fantasía e a pomba 
branca do espírito santo. 

Os meus autores favoritos en prosa. 
– Teresa de Xesús, Dostoievski, Kafka, Bor-
ges, Cunqueiro, Jung, Rof Carballo, Gar-
cía-Sabell, Carmen Blanco e Celso Castro. 
Sempre, Shakespeare, en verso e traduci-
do a prosa. 

Os meus poetas preferidos. 
– Eduardo Moreiras, Rosalía de Castro, 
Rilke, Safo, Aleixandre, Pimentel, Cun-
queiro, Valente, Xohana Torres, Olga 
Novo, Claudio Rodríguez Fer e os poetas 
da antoloxía de Nordés de 1991.

Os meus heroes na ficción. 
– Romeo e o Capitán Nemo.

As miñas heroínas na ficción. 
– Antígona, Andrómaca, Ifixenia, Helena 
de Troia, Nausícaa, Xulieta e Ana Kare-
nina.

Os meus compositores preferidos. 
– Bach, Mozart, Beethoven e Debussy.

Os meus pintores favoritos. 
– Fra Angelico, Giotto, Mantegna, Patinir, 
Van Gogh, Matisse, Urbano Lugrís e, das 
mulleres, Frida Khalo.

Os meus heroes na vida real. 
– Abelardo e o meu bisavó, José Vicente 
María Feijoo Montenegro y Arias, médico 
que morreu no ano da cólera, en Baiona, 
asistindo aos seus enfermos en vez de pre-
ocuparse por curarse el mesmo.

As miñas heroínas na historia. 
– Heloísa e todas as mulleres que teñen 
fillos.

Os meus nomes favoritos. 
– Mónica, Natalia, Lucía, Olivia, Carmen, 
Alexandra, María, Olaia e Dana.

– O que detesto por encima de todo. 
– As guerras.

Os caracteres históricos que máis despre-
zo. 
– Os ditadores, os guerreiros e os merce-
narios.

O feito militar que máis admiro. 
– O desembarco aliado en Normandía.

A reforma que máis aprecio. 
– A abolición da escravitude.

O don natural que máis quixera ter. 
– O da música.

Como me gustaría morrer. 
– Rezando.

Estado presente do meu espírito. 
– Esperanza.

Faltas que me inspiran máis indulxencia. 
– Todas menos a violación, o asasinato e 
o secuestro.

A miña divisa. 
– Podía ser peor.

[Publicado en Evohé. Revista cultural do 
Campus de Lugo, núm. 21, Lugo, 2010, 
pp. 6-9.]
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A Coruña, s.d., pero 2010

Carta con reprodución de miniaturas 
medievais, foto de homenaxe a Álvaro 
Cunqueiro en Lugo, fotocopia do artigo 
da poeta ”Galicia; un coro sucesivo” e 
fotocopia das mesmas páxinas da revista 
Caliope da carta anterior 

Carmen e Claudio queridos:
Velaí vos vai todo.
Nas fotos de Betanzos non aparece Uxío. 
Pero sei que estaba en nós. 
Moitos bicos.
A ver se nos vemos con vagar...
Quérovos ☆
Luz
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A Coruña, 14-06-2010

Carta con fotocopia autografada do poe-
ma “Green Peace” publicado en Eco. Re-
vista do Eixo Atlántico

Bicos - Luz
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A Coruña, 09-12-2010

Carta con fotocopias de fotografía da 
poeta cando adolescente, poema “Imagi-
narium – Borges”, asinado como Gálata 
Flaviria e dedicatoria manuscrita 

☆ Para Carmen e Claudio ☆
a vella lenda 
co meu amor 
SEMPRE LUZ 
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A Coruña, 25-03-2011

Carta cos poemas mecanografados “Poe-
ta no Xardín do Libro dos Mortos”, con 
anotacións manuscritas da poeta, e “Nós 
no xardín”, iniciado coa cita ”así foi a luz 
para quen a namorou” de Claudio Rodrí-
guez Fer e tamén con anotacións manus-
critas da poeta.
 
Febreiro 2011
Hoxe 25-F. 
(reducido dun poema máis longo!) 

Primicias 

Carmen-Claudio: 

BICOS LUZ

25-F. 2011 
(reducido dun poema máis longo!) 

Primicias 

Carmen-Claudio: 

BICOS LUZ 

Poemas do libro POETA NO XARDÍN (3º 
Libro de Poemas no que me ocupo ás 
veces! ‒ Vós iredes nel!
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A Coruña, 01-04-2011

Carta co poema mecanografado “Astrola-
bio”, dedicado sobre fotocopia de Tigri-
dia Pavonia

Carmen e Claudio 
Xardín do Bosco

//

Bicos.Luz 
1.abril.2011
Sempre no ♡ 
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A Coruña, 29-04-2011

Cartafol contendo o poema mecanografa-
do “Astrolabio”, con dedicatoria impresa 
e autógrafa sobre papel transparente, en-
tregado en man no Kiosko Alfonso duran-
te a presentación do libro Vivas en nós. 
Mulleres represaliadas polo franquismo 
na Coruña a raíz de 1936, de Carmen 
Blanco e Claudio Rodríguez Fer, promovi-
do pola Comisión pola Recuperación da 
Memoria Histórica da Coruña 
 
Carmen e Claudio
Xardín do Bosco

//

Bicos.Luz 
1.abril.2011
Luz
Xardín do BOSCO ☆
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A Coruña, 09-11-2011

Correo electrónico sobre entrevista na 
TVG en torno aos libros recompilatorios 
Amores e clamores e Contos e descontos 
de Claudio Rodríguez Fer

Claudiño guapo: 
Estás artistón en Internet e super elocuen-
te. Os teus fermosos libros o merecen. Se-
dutor nato. 
Bicos mil. LUZ 
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A Coruña, ?-12-2011

Carta con fotocopias ilustradas e escritas, 
así como con tres debuxos orixinais da 
poeta, catro pinturas fotocopiadas e ano-
tadas e cinco separatas con dedicatorias 
autógrafas dos artigos ”Autopoética”, se-
guida do poemario ”Consagración de Tra-
salba”, no Boletín Galego de Literatura; 
“Refugar as sombras”, na revista Grial; 
”O mar de Mendinho (Propostas de San 
Simón)”, nas actas do simposio O mar 
das cantigas; ”Tecín soia a miña tea” (con 
dedicatoria impresa a Carmen Blanco), 
na Revista de Estudios Rosalianos, e “As 
aves libertarias” (con dedicatoria impresa 
a Carmen e Claudio) no Boletín da Real 
Academia Galega

A
Carmen ☆
Claudio ☆
Quérovos
Luz
Luz { Graciñas por tanto agarimo

Felicísimo 2011

//

Co meu agarimo que crece co tempo -se 
existe- (que penso que é a alma)
Carmen e Claudio – Bicos-Luz

//

A CARMEN Título: Primavera na illa 
A CLAUDIO☆
Título: Plenitude: A VOSA!
Título: Paradiso: O NOSO!

//

A Claudio, unha forte aperta e un bico,
Luz

//

A Carmen-Claudio
Sempre
Luz ☆

//

Para Carmen e Claudio
Bicos-Luz

//

Para Carmen ☆ Claudio
Síntese dunha conversa maior
Bicos-Luz

//

Rosalía sempre con vós ☆
Carmen Claudio no ♡ 
Luz
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A Coruña, 31-01-2012

Carta coa fotocopia da entrevista “La poe-
sía, como todas las artes, está relacionada 
con el erotismo”, realizada á poeta por 
Eugenio Pontón

A Coruña, 01-03-2012

Correo electrónico sobre Isaac Díaz Pardo 
contendo o poema “Isaac”, datado o 08-
02-2012

Queridiños Carmen e Claudio: 
Recibo todo e quérovos. Envíovos o poe-
ma de Isaac, que está tendo moito éxito. 
Por correo postal irán máis cousas:
Bicos mil da vosa Luz

A Coruña, 18-04-2012

Correo electrónico a partir dos recitais de 
Amores e clamores de Claudio Rodríguez 
Fer na Fundación Granell, na Universida-
de de Santiago de Compostela e na Gale-
ría Sargadelos de Lugo

Carmen e Claudio: 
Moito traballades. Quérovos. 
Bicos mil. Apertas. Luz

A Coruña, 06-06-2012

Correo electrónico sobre estancia de ve-
rán en Dublín

Benqueridos Carmen e Claudio: 
Cheguei onte desde aquela fermosura 
mesmo virxe.
Rapaces e maiores celebraban o verán 
con auténtica paixón voando polas inmen-
sas praias envolvidos no vento cómplice 
dun ritual solar. Nunca vira unha actitude 
tan vehemente e dionisíaca. Era como 
unha expansión primaria total. Unha festa 
de alegría solar. Eu non participei, claro.
Pero fiquei sorprendida. Paréceme ver aín-
da o desfile de adolescentes revoando na 
luz das altas dunas... Era fermoso. 
Quérovos. Luz

A Coruña, 29-07-2012 

Correo electrónico a partir do vídeo de 
Claudio Rodríguez Fer falando de “Valen-
te contra el silencio y la resignación” no 
Círculo de Lectores de Madrid, publicado 
en Youtube

A VALENTE SEMPRE:
Reino do amor / onde a emoción fulgura / 
esquecemos o tempo e máis o alén do mar 
/ perdida a orela / a morte non existe / a 
morte non existe / non existe... LUZ 

AMORES E CLAMORES CON GRANELL 
 
 

Recital en homenaxe a Eugenio Granell, 
escritor e artista surrealista, 

no centenario do seu nacemento, 
e presentación de Amores e clamores, 

poesía reunida de Claudio Rodríguez Fer, 
a cargo do seu autor 

e da mocidade promotora das revistas 
Evohé e Paradisso 

 
 
 

 
 

Claudio Rodríguez Fer e Eugenio Granell realizaron o libro conxunto 
Rastros de vida e poesía, publicado no ano 2000 

e composto por dez poemas e dez serigrafías orixinais 
 
 

FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL 
Pazo de Bendaña 

Praza do Toural, s. n. 
15705 Santiago de Compostela 

20 h. 
12 de abril de 2012 

AMORES E CLAMORES  
CON ISAAC DÍAZ PARDO 

 
Recital en homenaxe a Isaac Díaz Pardo, 

e presentación de Amores e clamores, 
poesía reunida de Claudio Rodríguez Fer, 

a cargo do seu autor 
e da mocidade promotora das revistas 

Evohé e Paradisso 
 

 
 

Isaac Díaz Pardo e Claudio Rodríguez Fer 
 
 

GALERÍA SARGADELOS DE LUGO 
Praza de Santo Domingo 
Xoves 3 de maio ás 20 h. 
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Dublín, 05-08-2012

Postal cos retratos de escritores famosos 
de Irlanda (Joyce, Shaw, Yeats, Swift, 
Beckett, Kavanagh, Synge, Behan, Wilde, 
O'Brien, O'Casey, Goldsmith), alusiva á 
súa estancia de verán en Dublín

Queridos Carmen ♡ Claudio: 
Aquí estades entre os inesquecibles POE-
TAS.
Tamén nas rúas e bosques tan fermosos.
Bicos 
Luz
(5 días de verán! xa)



ENVÍOS DERRADEIROS 
DENDE A CORUÑA 

(2012-2020)
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A Coruña, 12-08-2012

Correo electrónico a partir da postal de 
Stonehenge enviada, adquirida por Car-
men Blanco e Claudio Rodríguez Fer en 
2009 no contorno do crómlech 

Que chova, que chova, benqueridos, de 
Stonehenge á muralla de Lugo. Que cho-
va miúdo e decidido como a flor dun soño 
mediadora entre poesía e amor. Que cho-
va raíña do ceo máis entregada que a luz 
aos nosos corazóns que xa son océanos 
de amizade e agarimo. Grazas, Carmen 
poema, Carmen paradiso. Graciñas Clau-
dio como se canta un canto druída unha 
noite de lúa en plenitude. 
Bicos mil.
Sempre LUZ
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A Coruña, 18-08-2012

Correo electrónico a partir do manuscrito 
do poema “Luz azul” de Claudio Rodrí-
guez Fer, publicado no Caderno da Críti-
ca de Ramón Nicolás, e das fotos e postal 
dos menhires de Carnac enviadas polo 
mesmo dende Bretaña

Claudiño non claudiques xamais. Tan en-
cantador te fixeron os fados pola man xe-
nerosa de Lug ¡e Merlín! Xa o poema “Luz 
azul” leva a palma na orixe divina. Agora 
pasa, co pulo arcaico da vangarda grane-
lliana, a deslumbrar na capela sixtina de 
Altamira. Graciñas sempre.
Bótalle unha ollada de 90 primaveras, da 
miña parte, ás tamén miñas -pois convosco 
as amo- pedras de Carnac que soñan e 
claman polo amor a un ceo milenario que 
as convoca. 
BICOS MIL. 
Luz azul...
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A Coruña, 27-08-2012

Carta co libro mecanografado Sol de me-
dianoche, presentado con titulares caligrá-
ficos e debuxos, así como cun sobre cun 
lazo de tea verde contendo fotocopia da 
crónica en La Voz de Galicia da presenta-
ción na Coruña do citado poemario e da 
recensión do mesmo por Vicente Araguas

Moi queridos Carmen – Claudio
Bicos-Aves mil...
Luz

Luz
Natalia Fiel Memoria
Ascensión
Ålesund
Sol de medianoche
Rosa Rosae
Pundarika
Amaryllis
Amatista

Tolle et lege

Amor che move il Sole

Exemplar de Carmen e Claudio
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A Coruña, 05-09-2012

Correo electrónico a partir de fotos de 
Claudio Rodríguez Fer en Plougrescant 
(Bretaña)

Klaoda-guapetón: 
Que ben te identificas coa paisaxe soña-
da! Un pé no sur da flor. Outro no norde 
da lúa. E ti no punto alfa-vida-poema-glo-
ria das galaxias. 
BICO MIL LUZ AZUL

A Coruña, 23-09-2012

Correo electrónico a partir de fotos dos 
tres realizadas durante a presentación 
organizada na Coruña pola Asociación 
Cultural Alexandre Bóveda da colectánea 
coordinada por Alberte Suras Cartafol de 
soños. Homenaxe a Celso Emilio Ferreiro 
no seu centenario (1912-2012) 

Graciñas, queridos: 
Moi guapos “ámbolosdous”. Eu parezo o 
monaguiño da función. 
BicosMilLuzAmén

A Coruña, 23-09-2012

Correo electrónico a partir das citadas fo-
tos dos tres na Coruña e da corresponden-
cia entre Valente e Cortázar

Queridos: 
Parezo un crego con roquete, lendo o bre-
viario cun hisopo na man e unha estola de 
Pascua florida. Terei que modificar a “rou-
paxe” se penso seguir entre os vivos. Pa-
rece que os 90 non me están a favorecer 
o máis mínimo. Fiquei pasmada da imaxe 
que dou. Pero xa está recortada por min: 
quedou esbeltísima e cun século menos. 
Luzbicosmileún. GRACIÑAS.
(Interesantísimo o epistolario Valente-Cor-
tázar. Dous valores inesgotables! E quen 
rexe a Cátedra e ten nas súas sabias mans 
estes tesouros!) 
Luz
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A Coruña, 04-10-2012

Carta co poema mecanografado “Praia 
das Catedrais”, con dedicatoria a “Ma-
riña R-Fer Blanco” e con anotacións ma-
nuscritas

Versión-B
//
Mariña:
Bicos mil
Quérote
Luz
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A Coruña, 23-10-2012

Correo electrónico a partir da participa-
ción de Claudio Rodríguez Fer na conme-
moración plurilingüe da Biblioteca Valente 
do Instituto Cervantes de Marrakech 

CLAUDIÑO: 
Que fermosos serían os recitais e confe-
rencias en galego e árabe.
Súbito entroume unha forte saudade ma-
rroquí. Non quixera voar a outras esferas 
sen pisar outra volta as brancas rúas da 
miña adolescencia tetuaní e africana: “Be-
ber daquela auga de fábula: ana bejeit 
nesherab el ma”.
Bicos mil. 
Luz

Fatiha Benlabbah, Claudio Rodríguez Fer e Juan Goytisolo falando de José Ángel Valente no Institu-
to Cervantes de Marrakech en 2012
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A Coruña, 16-12-2012

Correo electrónico anunciando o envío 
da reedición do libro A bordo dun barco 
sen luces, recibido logo con dedicatoria 
autógrafa e con numerosas intervencións 
artísticas e anotacións manuscritas

Benqueridos Carmen e Claudio: 
Graciñas como sempre pola vosa amoro-
sa atención. Quérovos moito. Estou con 
vós e con Mariña no Nadal Madrileño. 
Toda a felicidade do mundo convosco. Vai 
por correo o novo-vello libro A bordo dun 
barco... 
Bicos mil concentrados a repartir. 
LUZ

Dedicatoria:

Con Pimentel
e con Carmen e Claudio
nunha nova travesía como estrelar astros 
no firmamento:
soles e lúas para os amigos do corazón.
Sempre - Luz
Bicos - Nadal 2011
Luz

I think of my homeland
I think of my homeland
The sea between us

(The harps of Iweddon)
Kissss...

The hourglass to Carmen and Claudio
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Anotación:

O poema -palabra recén nada- é anterior 
á conciencia, como o Neno, está en po-
der das formas instintivas naturais para 
autorrealizarse, daquí a forza absoluta 
do Poema por insignificante que pareza...
“O Neno semella insignificante, mais por 
outra banda, é Divino...” 
Jung

Nesta dualidade xoga intuitivamente Pi-
mentel...

Agradecemento:

Luz Pozo Garza

Vós – Claudio ♡ Carmen –
sempre no centro cordial:
Luz
Para min é máis difícil refacer que inau-
gurar 
☆
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A Coruña, 22-02-2013

Correo electrónico a partir de poesía vi-
sual de Claudio Rodríguez Fer

Querido Claudio: 
Sempre na invención de cousas raras e 
fermosas.
Non parece senón que a natureza e ti an-
dades ás competencias das artes requin-
tadas.
Deus e ti pintando cebras no enfoque psi-
canalítico das formas.
Sodes o delirio...
Bicos-Mil-Luz

A Coruña, 24-03-2013

Correo electrónico a partir da visita de 
Claudio Rodríguez Fer á granxa-museo de 
Walt Whitman en Huntington

Había un poeta de moi lonxe que escoi-
taba un paxaro e aprendía o seu canto 
instintivo e virxinal e nel se convertía para 
sempre. Se miraba as herbas que o vento 
move lento el tamén era herba en move-
mento para sempre. Mirou un día a vella 
casa de madeira e o pozo de Walt Whit-
man cos ollos azuis azuis cobalto que non 
son deste mundo e fíxose madeira de ver-
so e auga verso de fermosa paixón de lúa 
Whitman para Carmen por sempre amor 
urdime que fulgura fulgura bicos-mil



143

A Coruña, 22-04-2013 

Correo electrónico co poema “Praia das 
Catedrais”, dedicado a Mariña Rodríguez 
Blanco

Carmen querida: 
agora irá mellor a mensaxe - de Mariña. 
Quérovos. 
Bicos-Mil-Luz

PRAIA DAS CATEDRAIS

                                                       A Mariña R-Fer Blanco

   1.
           Os amantes souberon dos milleiros de nomes
           secretos máis un
                                       do plenilunio

           nunca se vira aquela luz radiante
           os astros libres asimétricos

           irreverentes
           repentinos...

           O sol  excéntrico
           perdera o sideral período 
           sobre o plano da eclíptica en declive

          e todo se facía confusión e anarquía
          nas esferas celestes e as galaxias...

          a coroa solar lanzaba  incandescentes
          pasionais  electrones
          namorados da lúa...
                                          sobre a mar de Galicia
                                                           nas Mariñas...    
                                           
2.
        Sobre a mar de Galicia

        marexadas vivísimas
        fulgores fascinantes        
                                            
                                  nas mariñas

        mensaxes  eruptivas
        en  bocas  abisales

        sílabas heliocéntricas
        na emanación das furnas...     
                                  
                                  nas mariñas
3
                  
         A lúa descobría o seu delirio
             amor  amor  amor
         nun fértil plenilunio consagrado aos amantes

          e todo estaba escrito nas estrelas
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           antes do sexto día

             compulsivas mareas
             os feitizos
                                  as obsesivas ondas
                                  da mar libre 
                                   
                                      eróticos                                   
                                      tsunamis...
                                              

  4.                              MAIS
            as ideas supremas achegaron  orfismos
            e  vórtices harmónicos que irradiaron dilemas  
                 
                 aves do paradiso  lotus irreversibles 
                esquemas sensitivos ou cristales de neve

  5
                          prediciron  a vida 
                       estrelas do mar roibas
                          venusinas vieiras            
                             
                         aturuxos oceánicos
                          un ailalá de amor 
                                                          na mariña de Lugo...
                                    

                                           E
   6. 
                     Por miles e por miles de anos-luz
              adiantáranse os períodos siderais da vida
                                      
                    fulgurantes palmeiras de ouro puro
                      catedrais sumerxidas no arco iris 
                            santuarios  de  amor
                                        ou
                        sedución das nove ondas
                            de prata e sortilexio 
    
                 celeste auga lustral dunha man cóncava 
                                      palabras
                   verbas lúcidas  nun gaélico arcaico  
                             ou no  galego actual..
                                                                    
                                     nese intre
                                  
    7.
                       ...enxendraron a Venus 
                      a meniña do soño do amor libre:                                                                                                    

.                         Mariña Rodri-Blanco           
                     na súa concha platónica de nácara
                                                                   
                                                                    
                              Na Mariña de Lugo
                              Praia das Catedrais
                                                                                
                                na Galicia Oriental 
                                     en RIBADEO                                                            

                                      
                                 Luz Pozo Garza
                                 4.Outubro.2012
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A Coruña, 19-07-2013

Sobre con dous folletos dos Premios da 
Cultura Galega 2013, nos que a poeta ob-
tivo o correspondente ás Letras

A Coruña, 25-11-2013

Correo electrónico en sintonía co verso 
“Por el East River y el Queensborough...” 
de Lorca e con dúas citas de Claudel, a 
partir da visita de Claudio Rodríguez Fer 
aos citados lugares de Manhattan, onde 
ese ano presentou a edición bilingüe de 
“Revolución rosaliana en Nova York” 

Orelas do East River sen renuncia. Existe 
unha ponte inmensa -un corne d´abundan-
ce - un fragment d´étoile- , por enriba do 
mundo. Noraboa!
E todo se desliza
de cara ao encantamento
GRAZAS, 
LUZ

A Coruña, 30-11-2013 

Correo electrónico, alusivo á profesora 
neoiorquina Diana Conchado, co poema-
rio Sol de medianoche

Graciñas, Claudio: Polos recordos New 
York. E polo cabo de relación con Diana, 
a quen quero moito. Agora máis a través 
dos miaños líricos. 
Envíovos o meu Sol de medianoche, que 
xa coñecedes.
Agora, quizais, con algo novo.
QUÉROVOS. 
Bicos-Mil-Luz

A Coruña, 03-12-2013

Correo electrónico alusivo ao “Cuestiona-
rio Proust” de Claudio Rodríguez Fer no 
Caderno da Crítica de Ramón Nicolás, 
onde entre os poetas preferidos menciona 
“Do mundo, Whitman, Breton, Neruda. 
De Galicia, Luz Pozo Garza, Valente, 
Olga Novo...”

CLAUDIÑO: 
Respostas dignas de ti. 
(Fora de contexto a miña Luz intercalada) 
BICOS-mil luz

Claudio Rodríguez Fer ante o Queensborough Bridge sobre o East River de Nova York aludido na 
mensaxe



146

A Coruña, 30-12-2013

Carta co libro Sol de medianoche con de-
dicatoria autógrafa e alusión á súa fale-
cida neta Natalia, destinataria de todo o 
poemario

☆
Para Carmen - A Flor
Para Claudio - A Lúa
con agarimo
con xardíns violeta
con sagradas resinas
esta elegía a NATALIA
dende a pura amizade
que contempla a Lúa
con pupila envidiosa
e desnudez celeste...
Sempre,
Bicos-Luz mil

NOTA: Queridiños:
Xa vedes que os guións de entrada aos 
parlamentos están trocados...
Pero costaríame arranxalo.
Coido que se entenden.  

Bicos - ☆
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A Coruña, 23-02-2014 

Correo electrónico alusivo ao Premio 
Laxeiro concedido á poeta e, por exten-
sión, ao seu fillo Gonzalo, ao pintor que 
dá nome ao galardón e a Eduardo Mo-
reiras

Querida Carmen: 
Graciñas polo envío do Laxeiro. Sentín 
moito non poder asistir, polos 14 anos que 
vivín en Vigo. E agora, por retornar ao 
agarimo dos amigos co meu fillo, e reco-
ller o fermoso premio.
Eduardo foi moi amigo de Laxeiro. Estivo 
presente cando pintaba La luna azul, La 
voz de la montaña e outros mitos de Gali-
cia, coa forza telúrica dunha alma nunca 
exenta de tenrura e amor.
Eu estou mellor, pero un pouco débil. 
Moitos bicos para ti con Claudio, 
Luz

A Coruña, 22-06-2014 

Correo electrónico co poema “A rosa que 
contemplas”

Queridos Claudio-Carmen: 
Estou dando fin á ROSA DE BORGES, da 
que vós gardades as primicias. Mándovos 
os últimos -que non derradeiros- poemas 
con bicos-mil-Luz

A Coruña, 22-06-2014 

Correo electrónico co poema “A Cernu-
da”

BICOS-LUZ

 

A Coruña, 29-08-2014

Correo electrónico alusivo ao Premio 
Galiza Mártir concedido pola Fundación 
Alexandre Bóveda a Carmen Blanco e 
Claudio Rodríguez Fer

Noraboa queridos: 
Polo ben merecido Premio de tanto sacrifi-
cio e amor dedicado á Galiza-Mártir.
Que non se volvan repetir tales horrores. 
Bicos-Mil-luz

A Coruña, 29-8-2014

Correo electrónico sobre a elaboración 
do libro Rosa tántrica

BENQUERIDOS:
Retomo o vello libro para tender enlaces 
que aclaren a unidade do poemario total.
Espero que vos chegue ben este primeiro 
cabo. Cando estea completo o texto, volo 
envío. Penso que recuperarei a actividade 
perdida.
Bicos-mil-Luz

A Coruña, 04-09-2014 

Correo electrónico co poema “Superno-
va”

Moi queridos: 
espero que cheguen ben os poemas 
con bicos-mil-luz
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A Coruña, 03-10-2014

Correo electrónico a partir das fotos de 
Carmen Blanco e Claudio Rodríguez Fer 
con María Kodama en Bos Aires e Galicia

Estupendas fotos que imprimo, querido 
Claudio:
Novas Graciñas do Corazón. 
Luz

A Coruña, 03-10-2014

Correo electrónico co poema “Vós sabés 
María Kodama”

Queridos Poetas da Celtia Europea Aus-
tral: Velaí o poemiña, tres veces enviado e 
devolto-”Delivery”. A ver se agora acerto.
Bicos. Mil. Luz

A Coruña, 06-10-2014 

Correo electrónico sobre o poema “Luís 
Pimentel” de Claudio Rodríguez Fer, publi-
cado no blog Ultragráfico

CLAUDIO:
Revives a Luís nun poema admirable inte-
grador da poesía única e non perdes nin 
sílaba de médula nin de linfa purísima e o 
corazón se move ao ritmo provinciano tan 
doce mentres neva sobre a praza querida 
e no vento hai bandeiras impunes e todo 
nos arrasa de amor e de saudade….

A Coruña, 07-10-2014

Correo electrónico alusivo ao filme Verti-
go de Alfred Hitchcock e ao poema “Luís 
Pimentel” de Claudio Rodríguez Fer

Claudiño: 
As liñas que enviei foron escritas cáseque 
en soños polo malestar que tiña: vértigo -e 
non virtual-fílmico. Graciñas por limpar o 
texto / e sempre.
Moi fermoso e sensitivo o “barco con lu-
ces” que navega infinito polo Miño e polo 
corazón de Galicia contigo de comandan-
te e Carmen de comandanta de honra e 
supervangarda -home-muller-anima- e cos-
mos-renacida final. 
Bicos-m. Luz

A Coruña, 12-10-2014

Correo electrónico a partir do poema 
“Arsenal da barbarie” de Claudio Rodrí-
guez Fer, lido na antiga base submarina 
establecida polos nazis en Brest durante a 
ocupación de Bretaña

Moi queridos amigos Claudio e Carmen:
Réquiem polos exiliados escravizados de 
Hitler no búnker oceánico de Brest:
Contádeme con vós neses muros malditos 
// Hoxe salvando tempos e ignominias // 
Hoxe clamando voces // pétalos feridos 
// Con voso amor // con música insurxen-
te // con clamor e con salves // lembran-
za estremecida de holocaustos // Pintáde-
me con bágoas nas paredes // Pintádeme 
co sangre destas veas // Pintádeme con 
pombas e zodíacos // Coa resposta do 
amor contra o espanto tantísimo // Coa 
resposta irradiante desde a intensa con-
dena...
BICOS-MIL-LUZ
Coa resposta do amor para os escravos 
mortos
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A Coruña, 03-11-2014

Carta nun papel transparente con dous 
anxos impresos e con fotocopias do poe-
ma ”Astrolabio” publicado con ilustracións 
florais no número 272 de Eco. Revista do 
Eixo Atlántico

Quérovos...
Carmen ☆ Claudio:
Agarimo e lembranzas
Sempre convosco
Luz
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A Coruña, 14-04-2015 
Correo electrónico alusivo a un comenta-
rio da poeta no blog Ultragráfico

QUERIDIÑOS: 
Tedes recibido o meu comentario para Pi-
mentel?...
BICOS-MIL-LUZ

A Coruña, 24-04-2015

Correo electrónico en homenaxe a Luís 
Pimentel

QUERIDIÑOS: 
Non saberei repetilo.
Pero vai outro...
Bicos-mil-Luz...

Luís Pimentel:
aínda levas nos ollos
aquela íntima praza

da neve tan secreta...
detido noutra rama

silba un merlo cautivo
unha música aceda...

fixéraste poeta.
para levar na boca

e máis na alma
o desgarro da guerra

A Coruña, 07-06-2015 
Correo electrónico sobre “A cabeleira” 
multilingüe de Claudio Rodríguez Fer

CARO CLAUDIO:
Fermosísimo poema universal e íntimo á 
cabeleira amada que todo o mundo ad-
mira. Linguas nosas, remotas linguas de 
imaxe insólita, apaixonantes, míticas, des-
coñecidas, máxicas como Runas gloriosas 
que se cifran nun RITO e chegan do uni-
verso no amor da Vía Láctea. 
CARMEN QUERIDA: 
Cada cabelo un verso. Cada verso unha 
flor. E cada día o AMOR... 
Bicos-mil-luz

A Coruña, 21-06-2015 

Correo electrónico co poema “Adeus, 
Georgie”

MOI QUERIDOS, CARMEN e CLAUDIO: 
Veño de escribir o derradeiro poema do 
libro-eterno ROSA...
QUE vos envío con BICOS-MIL-Luz

II

QUERIDOS: 
Vai recén saído do forno. Trátase do -por 
fin- derradeiro final. Tras tantos cambios 
coma Lúas. 
Bicos-Luz

A Coruña, 22-06-2015

Correo electrónico co poemario Rosa tán-
trica

QUERIDOS CLAUDIO e CARMEN. 
Por fin. Así que me cheguen as galeradas, 
poñerei algo tántrico alusivo no limiar. 
QUÉROVOS.
BICOS-MIL-SEMPRE-Luz

A Coruña, 02-07-2015 

Correo electrónico a partir do poema “As 
flores da vida” de Claudio Rodríguez Fer, 
que se publicaría en Rosa tántrica da poe-
ta e en A muller sinfonía do autor

Querido Claudio:
Quedas inscrito nas ficcións do Aleph.
Que son as auténticas vivencias do amor 
tántrico..

Se o seu descubridor
J. L. B.

puido acceder aos secretos
do universo

e conseguir a absoluta inmortalidade
no corazón da poesía,

a ti, Claudio,
pertence herdar esa clarividencia e rea-

lidade..

Graciñas. Luz
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A Coruña, 17-07-2015 

Correo electrónico a partir de “A cabelei-
ra” multilingüe de Claudio Rodríguez Fer

CARMIÑA SIBILA ET CLAUDIUS - UTRI-
QUE FELICES IN AMORE PLENO 
bicos-mil-LUZ

A Coruña, 5-10-2015

Correo electrónico a partir do premio 
periodístico Fernández-Latorre de La Voz 
de Galicia e do recital multilingüe de “A 
cabeleira” de Claudio Rodríguez Fer en 
Nova York

Moi Queridos CARMEN e CLAUDIO: 
O mesmo día 6 de outubro estou na Funda-
ción Fernández-Latorre de La Voz de Gali-
cia. Celébrase o LVII Premio. Coa presen-
za do Rei. Non sei quen será o premiado.
NADA COMO A CABELEIRA en plenitude 
plurilingüe -PRIM-AMOR- prestixiosa de 
prestancia previsible... GUAPISSIMI.
Bicos-mil-luz

A Coruña, 27-10-2015 

Correo electrónico a partir do recital multi-
lingüe de “A cabeleira” de Claudio Rodrí-
guez Fer en Nova York

QUERIDOS CLAUDIO E CARMEN: 
Presenza do Poeta en Nova York que leva 
a América a Marca musical sempre en 
crescendo da Cabeleira infi nita que perco-
rre o mundo da poesía: A Cabeleira dun-
ha harpa que vibra na lúdica chuvia do 
limbo da Luz... A Cabeleira que se acende 
en negro para os solitarios místicos do ou-
tono... A Cabeleira que humedece o orba-
llo dos que aman e xemen pois saben e 
agardan que han ser consolados... A Ca-
beleira dos fíos da Rosa da Noite divina 
da Estrela Polar... 
Bicos-mil-Luz

Translation 
Celebration

                      
    FRIDAY, OCTOBER 30th!

Cecile Insdorf Screening Room  
Chanin Language Center HW B126 

5:00p.m.-7:30p.m. 

Join us as we present 

student translations

a new translation website

a multilingual reading of 
"A Cabeleira" by Claudio Rodríguez Fer 

presented by: 
The Hunter College 
School of Arts and Sciences  
Department of Romance Languages  
Sigma Delta Pi chapter xi
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A Coruña, 06-07-2016

Dedicatoria do libro Rosa tántrica tras a 
presentación do mesmo no local Portas Ár-
tabras da Coruña a cargo da autora, Car-
men Blanco, Claudio Rodríguez Fer, Olivia 
Rodríguez e o editor Henrique Alvarellos

Para Carmen, que tanto me deches na 
vida.
Canto me animaches e me arrolaches na 
poesía.

Sempre con Claudio á miña veira.
Graciñas.
Luz
Para Claudio, o meu amor.
Luz
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A Coruña, 04-04-2017 

Correo electrónico sobre a exposición do 
poema “O prisioneiro” no Vello Cárcere 
de Lugo, na mostra comisariada e deseña-
da por Cristina Fiaño

MOI QUERIDO CLAUDIO: 
Xa Carmen me preguntara sobre o poe-
ma. Claro que SI..
Podedes dispor do PRISIONEIRO e dou-
tros de tema semellante, se vos interesa.
E moi agradecida de que os lembredes da 
vella amiga-que os quere, Luz
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A Coruña, 06-06-2017

Envío co debuxo “Carmen-Gioconda-Ro-
salía”, coa fotocopia en papel transparen-
te dunha fotografía da poeta tomada por 
Eduardo Moreiras e coa separata do poe-
ma “Radical continxencia Lois Pereiro”, 
publicada polo Boletín da Real Academia 
Galega, “arranxado para vós” con inter-
vencións manuscritas e artísticas, así como 
con dedicatoria autógrafa

 
Para Carmen:
Para Claudio: 
♡. Luz
Sempre no corazón . 2017

//

Carmen-Gioconda-Rosalía
Luz

//

Bicos-Mil-Carmen-Claudio-Luz
No Caurel, por Eduardo ☆
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A Coruña, 11-06-2017

Correo electrónico sobre a elexía da poe-
ta “Radical continxencia Lois Pereiro”

Meus benqueridísimos CARMEN E CLAU-
DIO: 
Sempre conto co voso agarimo para o 
meu poema. Veña de onde veña. Recente 
ou anello. A min paréceme que esta elexía 
é “memorable”, escrita nun intre concerta-
do. Por iso volo enviei, aínda penso se xa 
o teriades. Pedíronmo na Academia para 
o Boletín... Graciñas pola vosa atención. 
Alegría da palabra escrita, que non mo-
rre.
BICOS-MIL-LUZ

A Coruña, 13-09-2017 

Correo electrónico sobre o falecemento 
de Xohana Torres

Carmiña e Claudio queridos: 
Recibide o meu pésame polo pasamento 
de Xohana Torres. Grande poeta, muller 
moi intelixente e moi comprometida con 
Galicia. Vai causar gran pesar no corazón 
dos que a coñecen.
Gostaríame estar agora preto dela na de-
rradeira despedida. 
Bicos. Luz

 

A Coruña, 15-09-2017

Correo electrónico sobre o seu artigo 
arredor do yihadismo e sobre o seu libro 
Pange Lingua

Queridos Carmen e Claudio: 
Só comunicarvos que La Voz non publi-
cou, xa sabedes, o meu escrito sobre a 
masacre de Barcelona, Fixo ben. Tam-
pouco o mandei a Eco. Non quero entrar 
en políticas, que non é a miña aspiración 
agora. Quero seguir na poesía e na con-
templación próxima á mística do meu libro 
Pange Lingua, que xa está imprimido en 
Viveiro, pero aínda non teño visto - ata fi-
nal de setembro. Vai ser como a herdanza 
materna no meu inconsciente... manifesta 
aos 95 anos.
Non vin galeradas. Non sei quen colabo-
ra. Todo sorpresas... Tereivos , como sem-
pre, informados.... 
BICOS-MIL-Luz

A Coruña, 20-10-2017 
Correo electrónico co seu poema “Xoha-
na Torres. Adeus...”

Queridiños Carmen e Claudio: 
Envíovos o poemiña-condolencia a Xo-
hana Torres. Xa llelo mandei á súa filla 
Andrea, tamén á RAG, por se lle dedican 
un recordo como poeta académica e uni-
versal.
Xa vos vexo por París “armando guerra” 
coa poesía e a beleza en ristre...
BICOS-MIL.Luz
     

A Coruña, 24-11-2017

Correo electrónico sobre a derradeira en-
trega de Clave Orión, número XVI-XVII, 
correspondente aos anos 2009-2017, 
onde a poeta publicou como “Plaquette 
F”, o debuxo “Favorable Favonio // Va-
lente / Carmen / Claudio / Eduardo / Au-
rora – Andrés / Federico” e o xa citado 
“Divertimento coas Letras”, orixinalmente 
datado na primavera de 2001 

Claudio e Carmiña queridos:
Durmín toda a noitiña de Deus con Clave 
Orión nos meus brazos...
Todo semella día de Reis, agasallo de fa-
das, tributo de nobres, galano de ricos... 
Así me vexo eu con este número Pi nas 
mans. O noso Clave Orión por vós recu-
perado para Galicia e para todos... A min 
xa me chega no momento máis delicado 
da vida, cando as cousas son valoradas 
na verdade absoluta: Un apaixonado fir-
mamento, unha asunción de amor, cando 
parece que todos os sentimentos foran xa  
experimentados, pero non o foron pois in-
auguran novas razóns con inéditas viven-
cias... Que ledicia... Que felicidade...!
GRACIÑAS, meus DO CORAZÓN 
☆SEMPRE,  VOSA  LUZ☆
4º Envío da misiva... BICOS MIL
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A Coruña, 12-2017

Carta con fotocopia sobre fondo negro 
”Cantiga de donas: poesía de muller“, 
fragmento do seu libro Ondas do mar 
de Vigo. Erotismo e conciencia mítica nas 
cantigas de amigo, con dous debuxos da 
poeta

Para Carmen
Para Claudio
Co Agarimo de Luz
Feliz Nadal e Aninovo 2017 ☆



157

A Coruña, 01-03-2018 

Correo electrónico co poemario Pazo de 
Tor, editado por Carmen Blanco e prolo-
gado por Víctor Freixanes

Claudio e Carmiña,
Xa vos vai aquí o poemario cos últimos 
cambios, revisado definitivamente.
Agora voullo mandar tamén a Víctor 
Freixanes.
Unha aperta,
Luz.

A Coruña, 01-03-2018 

Correo electrónico co poema “As aves 
consagradas”

Querida Carmiña,
Velaí o poema das aves para poñer ó final 
do libro.
Grazas,
Luz.

A Coruña, 02-03-2018 

Correo electrónico sobre a presentación 
do derradeiro volume de Clave Orión, nú-
mero XVI-XVII, correspondente aos anos 
2009-2017

Claudio e Carmiña: 
As fotos son moi boas e sumamente ex-
presivas.
Graciñas por TODO.
BICOS-.MIL-Luz

A Coruña, 04-06-2018

Correo electrónico sobre a inauguración 
da exposición Corpoética de Claudio Ro-
dríguez Fer

CLAUDIÑO: 
Farei o imposible / por estar con Vosco / 
no importante “Evento”...
Bicos.Mil:Luz
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A Coruña, 19-05-2018

Envío co orixinal mecanografado do libro 
Pazo de Tor, con portada manuscrita e 
con dedicatoria autógrafa

Para 
Carmen.
Claudio.

.Pazo de Tor.

2018
96 anos-Luz
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A Coruña, Aninovo-Epifanía, 
2019

Envío co libro Pazo de Tor con dedicatoria 
autógrafa

☆
Para Carmen. Para Claudio
con amor:
A rima:
Vén sendo o agarimo da Poética
(e, se acaso, a súa ética... tamén)
Luz
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A Coruña, 09-01-2019

Carta cun debuxo da poeta e co poema 
manuscrito “A folliña”
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