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D~AZ CASTRO DESDE O FR~Q 

CIaudio Rodríguez Fer 

Tendo en conta que o xénero necrolóxico cae con frecuencia 
na hipocrisía da gabanza oportunista ou na mesquindade da vin- 
ganza póstuma, eu sempre tendo, quizais de maneira obsesiva, 
a remitirme ao xa escrito en vida do homenaxeado, entre outras 
cousas porque a sincera tristeza pola perda dun amigo nunca foi 
para min motivo de inspiraci6n algunha. Vaia por diante, pois, 
que a miña altísima consideración da poesía de Díaz Castro 
quedou contundentemente expresada nos estudios que Ile dedi- 
qeiei en Poesía Galega 1 ou no libro de Homenaxe colectiva 2- 

Pero, solventada esta cuestión, todo escrito necrolóxico 
segue ameazado por outras díias eivas: a retoricismo sentimen- 
lraloide e a impudor de falar máis de un ca do homenaxeado, 
sobre o que realmente non se achega nada. Co fin de evitar 
ambas eivas, quero ofrecer aquí, tan só, algunha novidade que 
poida contribuír ao mellor coñecemento da súa obra ou da súa 
personalidade. 

Como 6 sabido, Díaz Castro trasladouse en 1948 a Madrid, 
onde traballou, sucesivamente, no Ministerio de la Gobernación, 
no Instituto de Cuitura Hispánica e no Consejo Superior de 
Investigacisnes CientLficas. Dependendo desta última entidade, 
encargouse do servicio de traduccións do Instituto Científico y 
Técnico "Juan de la Cierva" , concretamente ne Centro Experi- 
mental del Fsí~, posteriormente denominado fnstituto del Frío. Os 
tres últimos nomes citados aparecen nos membretes da corres- 
pondencia que rnantivo comigo o poeta nos primeiros anos oiten- 
ta. 

Precisamente naqueias cartas, Díaz Castro deixa constancia 
da dispersión e desorde en que se encontraba a súa obra poéti- 
ca non incluída en Nimbos, da que nin sequera el mesmo dispu- 
ña. De feito, cóntame como tivo que reconstruír de memoria, 
axudads polo seu irmán Serafín, a triloxía Afascida dun sono, 
que non deu atopado. Na interesante versión que me enviou 
daquela rexístranse variantes con respecto á primeira, que obti- 
vera o primeiro premio de poesía gaiega no certame artístico-lite- 
rario celebrado en Betanzos s 19 de agosto de 1946. Para o 
autor, o traballo "urxente i abafante" era o principal responsable 
de que tivese "moitos escritos propios sen clasificar nin siquera 
ordenar" 3. Véxase, pois, dita versión rememoriada: 



h 
VEN aos meus vérsos como vas á deira: 
cantando e rindo ao vento das Marifias. 
Ven, puaio de cereixas cristaíñas. 
Entra no meu soneto, betanceira! 

Como esbsrréxen pola carballeira 
as anduriiias tral-as anduriñas, 
brinca, anduriña, polas rimas miñas 
cal te deu Deus, enteira e verdadeira. 

E xa feito de ti, louro e comprbto 
cos iarnbos dos teus pasos donaireiros, 
co/ume dos teus d//os tan profundo, 

eu ceibar6i ao venfo O meu soneto 
pra que o teu noine suba anfre loureiros 
deica as estrelas, perfumando 0 mundo! 

PISE1 a sombra viva dos guindeires 
e pedinlle auga fresca. Pro a garrida 
doume unha i-auga foja i-acendida 
i-empezou a falar.. . Ai, betanceiros, 

qué ójlos a q u k ,  soles verdadeiros, 
duas espranzas pra unha sóia vida! 
Qué ofrenda a porcelana repolida 
das fnans, feifas pra tronos ou mosteiros! 

l-aqoil falacio ardente cal non fora 
un despertar de mélros sob a auróra, 
i-aquil fuxir cantando de anduriña! 

Cantade ao sol i-ao mar, que bén podedes, 
vós os que arades ¡-os que tendes' redes. 
Qué aguinaldo dou Deus aos da Mariña! 



VARI/%~ de avelairo, pra ti fora 
cativo s bronze ¡-a palabra escura, 
nova a tecer damascos de ternura, 
mai, santa nai, que canta cando chóra. 

Náceche o sol nos óllos a cadóra, 
enferrouse en ti :i sol deica a centura; 
boca pra un anxo, aí Deus, guinda madura, 
a! Deus, surrisa abérta coma a auróra! 

Sal do poéma x8, céibate a ría 
da vida, corpo enteiro da alegr\a7 
p6s voandeiros, corazón sin lixo. 

Así, sin vérsos, para que eu fe queira, 
ti, nascida dun sono, betanceira, 
coma a prilneira estreh que Deus fixo! 

O poeta en Guitiriz cün grupo de amigos, Febreiro 1989. 



Igualmente interesante é a catalogación que establece da 
súa obra en tres etapas4, correspondentes aos seus inícios clasi- 
cistas (representados por Nascida dun sono e por El cántico de 
la Ciudad, poema tamén galardonado nos xogos florais citados), 
a unha "época intermedia" de producción inédita en castelán e, 
finalmente, ao libro Nimbos, en torno ao que cornpriría situar os 
poemas simultáneos ou posteriores non incorporados a el. 

Sobre a súa aínda hoxe descoñecida obra en castelán, o 
propio poeta asegura: "En xeneral, a min no se me coñece en 
Galiza como poeta galego en castelán, inda que algúris dos 
meus poemas en lingua castelá penso que non son inferiores en 
calidade a algúns dos meus poemas de Nimbos, quizavec inda 
póden ser sup~riores"5. 

Outro aspecto reievante 6 a súa sintonía coa concepcibn da 
lírica teorizada por Rambn Pilíteiro, quen por certo o consideraba 
como ''o mellor poeta galega antie os que hoxe viven"6: "Non é 
extraño que ao Ramón Piñeiro Ile goste bastante a miña poesía, 
pois ista encaixa moi b6n dentro da sua concepci6n da poesía, 
cousa que eu sei ben dende ha¡ moitos anos. Tamén a min me 
gostan os seus enfóques e critérios de valoraciónn7. 

Poeta da calor no Institufo del Frio, a denominación do seu 
lugar de trabalio posuía as máis literarias connotacións, ao xeito 
da redacción dos ventos creada por Joyce su da oficina lírica do 
leste galego ideada por Cunqueiro. Pero en Nimbos non existe a 
palabra "frío". 
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