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Amigos: Non foron tantos coma esco-
lleitos. Entre eles, xaora, Aquilino Igle-
sia Alvariño, fraterno dende a primeira
hora, como tamén o foi entrañable
dende os tempos do Seminario en
Mondoñedo Xosé Díaz Jácome. Logo,
na Posguerra, o trato deferente e admi-
rativo que lle gardaron Ramón Gonzá-
lez-Alegre, Uxío Novoneyra, Francisco
Fernández del Riego, Ramón Piñeiro
e o seu mellor valedor, Ricardo Carba-
llo Calero. Nos anos últimos, Luís Gon-
zález Tosar e Alfonso Blanco Torrado
a diario, tamén si, Manuel María, Car-
men Blanco e Claudio Rodríguez Fer, o
mesmo que Xulio Xiz.

Despedida: En de setembro de 1990 o
poeta tivo que ser internado no
Hospital Xeral de Lugo gravemente
enfermo. Pasáranlle factura dous infar-
tos sufridos previamente —un en 1984
e outro en 1987—, e viuse moi afecta-
do pola morte da súa muller en outubro
de 1988. Pesaroso, xusto de saúde, o
escritor acabou sucumbindo aos reve-
ses e abandonounos ás tres da madru-
gada do 2 de outubro.

Foi enterrado no cemiterio de San
Xoán de Lagostelle ao día seguinte, con
grande asistencia de público xeral, escri-
tores e intelectuais e mais autoridades.
Portaron o seu féretro ata a derradeira

morada Manuel María, Uxío Novoneyra,
Darío Xohán Cabana, Luís González
Tosar, Paco Martín e Xulio Xiz.

Familia: Seu pai, Isidro Calvo, era
escribán do concello e súa nai, María
Manuela, labrega e a persoa que diri-
xía a facenda da casa axudada de
súa cuñada, quen vivía co matrimonio
e os catro fillos deste.

Chegado o seu tempo, Díaz Castro
formou a súa propia familia ao casar o
10 de agosto de 1954, en Urretxu
(Guipúscoa), con María Teresa
Zubizarreta Bengoetxea, con quen tivo
tres fillos: José María, Maite e Íñigo.

Follas verdes e Follas ô aire:
Escribiu máis que publicou. Entre os
textos que rematou pero non deu á
luz cóntanse dous poemarios que
redactou no tempo de seminarista
titulados Follas verdes (1934) e
Follas ô aire (1935).

Esta poesía de adolescencia
amosa certo ton confesional e aínda
místico, estética máis ou menos
modernista, luzadas de malditismo
baudelaireano, ecos das lecturas de
Lamartine, preferencia polas temáti-
cas do sombrío ao Musset, linguaxe
abanante entre a raiceira popular e o
cultista de tradición latina, tradiciona-

lismo paisaxístico-descritivo, simbolis-
mo e neopopularismo alternantes.

Neste momento, a súa escrita
abeira ao neovirxilianismo da Escola
Poética do Seminario de Mondoñedo
(con Noriega Varela, Iglesia Alvariño e
Crecente Vega), pois predomina nela
a pegada humanística, o paisaxismo
mindoniense e chairego, o substrato
nutricio do rural, a coidada elabora-
ción formal dos textos e afirmación do
idioma a través da reivindicación do
popular e o dialectal.

Formación: Á parte das primeiras
letras aprendidas nas súas terras
natais, Díaz Castro estudou no
Seminario de Mondoñedo ensinanzas
medias, que concretou cursando tres
anos de Humanidades, tres de
Filosofía e dous de Teoloxía entre 1929
e 1936. Logo da Guerra, regresou ao
seminario e comezou Terceiro de
Teoloxía, que abandonou sen rematar.

Foi un alumno brillante, con exce-
lentes cualificacións que lle serviron
para, anos despois e aprobado o pre-
ceptivo Exame de Estado, validar
eses estudos e obter o título de
bacharel examinándose no Instituto
de Pontevedra en xuño 1945, título
que lle foi recoñecido oficialmente
pola Universidade de Santiago o 2 de

Diccionario Díaz Castro

Armando Requeixo Texto

Os anacos dun espello roto, como o calidoscopio das areas dunha vida. Un filme en
planos secuencia con fundidos en branco e os ecos dun poeta que chegan dende o
fondal da memoria. Unha voz que é parte do século que deixamos en ronsel e nos
acena dende as vagas do Alén. Velaquí deixo os cimentos dun mapa diazcastriano,
coma ventos fuxidos que se perderon nun traxecto moi longo, salvado, en homena-
xe, para quen quixer agora visitalos, ‘resplendor’ dun tempo que, máis que nunca,
precisamos de soño, de centeo e lus de aurora.
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outubro e expedido por esta o 7 de
maio do ano seguinte.

Á parte, obtivera os diplomas de
Inglés e Alemán do Instituto de Idiomas
da Universidade de Madrid en 1968 e,
sobre todo, tiña un competente coñece-
mento de gran número de linguas nas
que se formara autodidactamente, mer-
cando gramáticas, métodos de apren-
dizaxe e dicionarios, reforzando o
adquirido con programas radiados
neses idiomas (así en Vilagarcía, onde
era asiduo oínte das emisións da BBC)
e a lectura de moita prensa á que foi
subscribíndose (Le Figaro, The Daily
Telegraph, Revue de Lectures, New
York Times etc.) e libros que pedía a
París, Londres e outros lugares.

Infancia: A nenez do poeta transcorreu
feliz no Vilariño, acompañado de seus
tres irmáns (Antonio, o maior, María e
Serafín, o máis novo). De cativo apren-
deu as primeiras letras en escolas dos
Vilares e da contigua parroquia do
Buriz e destacou xa como un alumno
aplicado, que mesmo levou premios
escolares de redacción e pronunciou
relatorios en datas significadas.

Nascida d’un sono: O trítpico á muller
betanceira co que se fixo acredor dos
Xogos Florais de Betanzos en agosto

de 1946, concurso no que tamén triun-
fou en castelán con El Cántico de la
Ciudad. Ambos textos foron autoedita-
dos polo escritor na Imprenta-Librería
Celta de Vilagarcía a comezos de 1947
e constitúen, xunto a Nimbos, os úni-
cos títulos exentos poéticos que deu a
coñecer en vida.

Nimbos: A xoia da coroa da poética
diazcastriana, un volume conformado
por decantación, que recolle materiais
que, nalgúns casos, foran escritos
moitos anos antes. Cando se publicou,
en xullo de 1961, foi recibido con entu-
siasta aplauso por toda a intelectuali-
dade galega, que escribiu sobre del
críticas moi gabanciosas; así Otero
Pedrayo, Risco, Fole, Carballo Calero
ou Álvarez Blázquez, entre outros.

Entre os trazos característicos de
Nimbos cóntanse: a percepción huma-
nística do universo poetizado; a intensa
elaboración formal (nos ritmos e
metros) que proporciona aos textos
unha pátina clásica; a omnipresenza
dunha sensibilidade religacional e
transcendente; o metapoético de sim-
biose bioliteraria; o enraizamento telúri-
co na súa contorna chairega; o espella-
mento das problemáticas sociais (inmo-
bilismo, emigración) e a definición iden-
titaria (velaí “Penélope”); o importante

aparato simbólico (na dicotomía
luz/sombras e noutros símbolos, como
o do río); o elaborado procesamento da
herdanza estilística latina e os seus
tópoi ou a forte consciencia idiomática
nunha aposta polas solucións lingüísti-
cas dialectais con abondosas inser-
cións da tradición literaria galega.

Nimbos foi editado ata hoxe en seis
ocasións: en 1961 coas cubertas e ilus-
tracións interiores que Xohán Ledo
deseñou para Galaxia; en 1982 na
Editora Nacional, nunha edición bilin-
güe galego-castelá autotraducida polo
autor e prologada por Ricardo Carballo
Calero; en 1989, na derradeira edición
que o escritor revisou en vida, coa
axuda de Luís González Tosar como
coordinador da publicación; no 2002,
nunha edición divulgativa que acompa-
ñou a venda do xornal La Voz de
Galicia do 30 de maio, formando parte
da Biblioteca 120 deste medio; no 2006
nunha nova edición publicada por
Galaxia da man de Carlos Lema e,
finalmente, neste 2014, na que é a edi-
ción referencial que fixa o seu texto
definitivo e que preparou, tamén para
Galaxia, o amentado González Tosar,
acompañándoa dun amplo texto de
presentación. Este mesmo texto base é
o que se integra na Poesía galega com-
pleta do guitiricense que publiquei en
Galaxia este mesmo ano.

Prensa: Ben pouca obra deixou espa-
llada en revistas e xornais, mais as
súas pegadas ficaron nela tanto antes
coma despois do 36. Das primeiras
xeiras, cómpre salientar El Progreso
Villalbés (onde publicou o verso pri-
meiro na fala nosa), Lluvia de Rosas,
Mundo de Ahora, Vallibria ou Vida
Gallega. Do medio século, sempre
Alba, mesmo Sonata Gallega, Cartel
e o vespertino La Noche, tamén as
foráneas Pregón e La Estafeta

Xosé Mª Díaz Castro nunha imaxe
de mediados dos anos 40.
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Literaria. Dos últimos anos, Amencer,
Xermolos e, sobre todo, Dorna.

Profesión: Como profesional,
dedicouse fundamentalmente ao ensi-
no e a tradución. Como profesor exer-
ceu entre 1940 e 1947 no prestixioso
Colexio León XIII de Vilagarcía ás
ordes de Iglesia Alvariño e tamén entre
1948 e 1952 en academias privadas
madrileñas como Almas Españolas,
Nuevas Luces ou Alamán.

Como tradutor traballou no
Ministerio da Gobernación (1948-
1952), no Instituto de Cultura Hispánica
(1952-1966) e no CSIC (1966-1983),
onde chegou a ser o tradutor xefe do
Departamento de Investigación.

RAG: O 4 de novembro de 1973, a
proposta de Domingo García-Sabell,
Ramón Piñeiro e Ricardo Carballo
Calero, foi nomeado correspondente
da Real Academia Galega, a máxima
honra que podía recibir, pois non era
posible designalo numerario por resi-
dir en Madrid.

Pechando o círculo de recoñece-
mentos, o pasado 20 de xuño do 2013
o plenario da Academia tomou a deci-
sión de distinguilo como o persoeiro a
homenaxear no Día das Letras
Galegas deste 2014.

Seminario de Mondoñedo: A univer-
sidade do norte de Galicia, o lugar no
que comezou a escribir con vontade
autorial, o espazo dende o que enviou
os primeiros poemas que publicou, as
aulas e corredores nos que coñeceu
amigos entrañables como Aquilino
Iglesia Alvariño e se perpetuou pasan-
do formar parte dunha insigne Escola

Literaria que tivo nel un dos seus acti-
vos máis preclaros. Alí estudou entre
1929 e 1936 e aínda uns meses do
curso 1939-1940.

Sombras radiantes: Díaz Castro foi
preparando ao longo dos anos diver-
sas compilacións poéticas que nunca
chegou a publicar en volume. Entre
elas figura un Caderno-Borrador
Manuscrito (1946), outro Caderno-
Borrador Mecanoscrito (1948), o
longo poema Mediodía (1947) e,
sobre todo, o poemario Sombras
radiantes dos anos 50.

En Sombras radiantes o poeta inte-
rrógase polos sentidos, tenta a escuras
o camiño na procura da luz e é cons-
ciente das sombras que o rodean,
nunha dirección paralela á explorada
en Nimbos. Hai aquí un afondar de
estética humanista no que as cousas
se iluminan a través do canto e adqui-
ren unha realidade superior mercé ao
fulgor que irradia a palabra.

Tradución: A súa paixón e a súa pro-
fesión. Toda unha vida entregada ao
coñecemento das máis diversas lin-
guas: no Seminario, o latín, o grego, o
hebreo, o francés e aínda o inglés e
rudimentos do alemán. Nos tempos
de Vilagarcía, as fonduras anglosaxo-
as e xermanas a canda a familiarida-
de cos idiomas nórdicos. En Madrid, e
polo camiño, as restantes románicas
e aínda o ruso, o danés, o holandés, o
ucraíno e outras.

Traballou como tradutor en diversos
organismos, formou parte da Asocia-
ción Profesional Española de Traduc-
tores e Intérpretes e obtivo os diplomas
de Inglés e mais Alemán do Instituto de

Idiomas da Facultade de Filoloxía da
Universidad de Madrid en 1968.

Traduciu miles de páxinas, princi-
palmente narrativa do inglés e o ale-
mán para o castelán, máis ocasional-
mente tamén textos poéticos dende e a
múltiples linguas. Destacan as súas
contribucións na tradución dos grandes
premios Nóbel nórdicos (Jensen,
Pontoppidam e Heidenstam) para a
Editorial Aguilar a mediados dos 50 e
as versións de best-sellers para as
Selecciones del Reader’s Digest dos
60 e 70 (poño por caso, o moi célebre
Al servicio secreto de su Majestad.
James Bond 007 de Ian Fleming).

Vilariño dos Cregos: A mandorla que
todo o explica, lugar de nacemento do
poeta que viu alí luz ás oito da mañá
do 19 de febreiro de 1914, sendo ins-
crito co nome de José Manuel María
Díaz Castro. 

O lugar pertence á parroquia de
San Vicenzo dos Vilares, na chaira
luguesa, preto da Serra de Montouto.
Hoxe inscríbese no concello de
Guitiriz, mais cando naceu o escritor
este municipio aínda era coñecido
polo nome de Trasparga.

O Vilariño ten apenas tres casas,
mais foron lares fortes e ben conside-
rados na parroquia, pois aquel núcleo
tivera dende sempre tradición ilustra-
da a través da moita xente que de alí
nutriu a curia da bisbarra, de aí a
razón do topónimo, pois houbo tem-
pos nos que chegou a haber nese trí-
ade de vivendas ata nove cregos e
aínda é hoxe o día no que pode con-
templarse ao pé das casas unha cape-
la do século XVIII que, ata non hai
tanto, tivo oficio nos días sinalados.
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