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D eixando á parte a Rosalía,
Curros, e quizais Pondal,

Castelao e Cunqueiro, sería difícil que
crítica, lectorado e profesorado da lite-
ratura galega coincidísemos na consi-
deración de cales dos nosos autores e
autoras están no canon literario, enten-
dendo por tales aqueles e aquelas que
nos parecen os máis representativos
do sistema literario galego, pola orixina-
lidade e a repercusión da súa obra nou-
tros autores. 

Xosé Mª Díaz Castro, o escritor a
quen este ano se  lle dedica o Día das
Letras, é autor de dous libros, de poe-
mas aparecidos en publicacións perió-
dicas e dun número importante de poe-
mas inéditos. Coa súa habelencia na
utilización do ritmo do hendecasílabo e
no xogo de rimas en poemas de gran-
de perfección compositiva Díaz Castro
ten demostrado que é un bo poeta. Nas
composicións de Nimbos expresa a
súa visión da Galicia rural coa que se
sente comprometido e a intensa relixio-
sidade existencial que o sustenta; a
divindade todopoderosa envolve o sen-
tido dos poemas. É, como sinala
Armando Requeixo, un recoñecido
poeta clásico que se serve dos recur-
sos simbolistas, un autor que, ademais
na Biblia, bebe nas fontes da literatura
e da filosofía grecolatinas. 

Mais, Díaz Castro non é un poeta
moderno. As súas composicións están
sometidas ás restricións da poética clá-
sica que lle impide aplicar diferentes
procedementos segundo pida a oca-
sión como faría un escritor da moderni-
dade. E, a excepción do seu poema
«Penélope», reproducido e comentado
en antoloxías e libros escolares como
metáfora da Galicia que tece e destece

sen avanzar, a súa poesía ten un esca-
so lectorado e recibe pouca atención
nas historias da literatura.

Armando Requeixo, un dos mello-
res especialistas na vida e na obra do
poeta de Guitiriz, sacou neste ano a pri-
meira publicación sobre el: Xosé María
Díaz Castro, vida e obra, (Galaxia
2014). É un libro de formato reducido,
dirixido a un amplo lectorado, no que o
investigador mindoniense condensa a
extensa información presentada na
súa tese de doutoramento, lida o pasa-
do 28 de febreiro na Facultade de
Filoloxía da Universidade de Santiago.
Neste libro, Requeixo fai un pormeno-
rizado estudo biobibliográfico do poeta,
dunha minuciosidade de datos digna
do método historiográfico de Carballo
Calero, para presentar o conxunto da
súa obra édita e inédita (de 1934 a
1990). E dedica a segunda parte á
expoñer as liñas póeticas dos poema-
rios publicados e da poesía inédita.

Para referirse ó poeta guitiricense,
Requeixo utiliza en dúas ocasións, o

adxectivo ‘canónico’, termo que páxi-
nas máis adiante cambia polo de ‘clási-
co’, quizais dubidando de que realmen-
te forme parte do canon literario galego. 

É Díaz Castro un escritor canóni-
co? Que lle falta para chegar a esa
consideración? Certamente, non
abonda só con ser autor dunha boa
obra, debe, ademais, ter o recoñece-
mento social. Quizais, podería conse-
guirse cunha produtiva campaña de
publicidade e propaganda, como sos-
teñen certos críticos? 

E que a Academia Galega lle outor-
gue o Día das letras Galegas é un paso
esencial para difundir a figura e a obra
de Díaz Castro na comunidade cultural
galega. Como cada ano por estas
datas, a maquinaria editorial e acadé-
mica ponse en marcha para sacar á luz
poemas, traducións, artigos e escritos
varios sobre o autor, recollidos en revis-
tas locais e arquivos privados. Porén,
como ten ocorrido noutros casos, sacar
á luz materiais de escaso valor para
enriquecer a obra dun escritor ou
dunha escritora podería conseguir
efectos contrarios ós previstos. Pode
que non sexa o caso de Díaz Castro,
mais, na miña opinión, se o propio
poeta deixou poemas inéditos, é proba-
ble que non os considerase dignos de
publicarse. A mellor poesía de Díaz
Castro chegou en 1961 coa publicación
de Nimbos, un libro moi valorado pola
crítica do seu tempo, con catro edicións
en vida do autor e que o situou no
grupo dos grandes poetas galegos. 

O tempo e as novas xeracións de
lectores e lectoras serán quen decida
o lugar que debe ocupar o poeta
homenaxeado neste ano no sistema
literario galego. 

O canon e o Día das Letras
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