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D~AZ
CASTRO E DORNA.
A CREBA DUN SBLENCIO

Xosé M. Salgado

Varias anadas decorreron dende aquel ledo serán dun 25 de
abril de 1981, no que un fato de mozos principiaron o que se deu
en chamar unha "aventura mareira en Compostela". Nas mil e
unha singladuras polo incansable mar de Calíope, xa lles sairon nos sairon-, espolóns ós daquela ousados e inexpertos tripulantes da primeira Dorna.
Dende o comenzo da noca anduadura, estivemos sempre
atentos a aquela voz que nos berraba "i Máis alá!" dende o relanzo de calquera camiño, de aí, que na mesa común de Dorna,
compartisen cuberto e mantel as novas xeracións poéticas, os
novos valores encargados de manter viva a vea poética dos
devanceiros, a carón de figuras xa consagradas no mundo das
nosas letras. Con todo, eramos sabedores de que vivíamos
nunha naciin na que uns poucos e, por desgracia, mediocres as
máis das ocasiónc, levaban sempre os loureiros do triunfo; por
iso estivo sempre entre os nosos cometidos, o de tentar recuperar algúns nomes confinados nunha nota a pé de páxina nas historias da Literatura máis acreditadas. E un deses nomes relegados c case absoluto esquencemento, 6 o de Xosé María Díaz
Castro, rescatado do ostracismo a partir do número 6 da nosa
revista (1).
CaJquera estudioso a pouco empeño que poña na empresa,
doadarnente poderá reconstrui-la traxectoria de Díaz Castro a
través das páxinas de Dorna, con consultar soamente os índices
da publicación. Mais non é esa a verea pola que nos imos adentrar; o noso vieiro discorrerá morosamente por entre os xa marelos papeis nos que Díaz Castro deixou impresa a súa letra para,
amablemente, contestar ós requerimentos que Ile iamos facendo
dende Dorna e máis, concretamente ó noso coordenador Luís
González Tosar (2). Quizais saian á luz moitas miudenzas diante
das cales probablemente esbozarán un sorriso moitos eruditos,
pero non é menos certo que, coa soa axuda desas miudenzas,
poderemos reconstruir un pouco o mundo poético do dos Vilares,
un mundo tan complexo coma ata o de agora ignoto.
Hai quen sostén que o único que hai que coñecer dun literato
é a súa obra e con iso abonda. Recélase moitas veces, que
mostrando ó home na súa realidade cotiá, se destrúa a lenda
desta ou daquela persoa, entre un algo misteriosa e outro pouco

de inaccesible, que se foi formando entre os admiradores -como
eramos n6s ó principio-, e os amigos que co tempo chegamos a
ser. Certamente, non gertencía Díaz Castro a esa bandada de
aves canoras nin a. ese grupo de criaturas ideais que os ernblematistas maxinan sen pés e así o fai saber na súa primeira carta
na que, logo de animar e de transmiti-los seus parabéns dí:

"A xuventude debe ser entusiasta e atrevida; góstame vela
así, como me gosta o panorama destas novas xeracións afervoadas na loita en pro1 da cultura, da cencia e da prosperidade da
Galiza. A visión deste rexurdimento gorenta o esprito (13-X-82)".
prosegue dicindo:

"Escríbanme cando queiran pra falarenme do que queiran.
Eu non tefio nada de inaccesible nin de solemne; estou aberto a
todos, mormente á xente que se move no mundo da poesía e do
arte (13-X-82)':
Non se fixs agarda-la primeira entrega de poemas con destino
ás páxinas da revista:

"Son unhs mesturanza de poemas en galego e castelán e
tamén algunhas traduccións.
Seguirei mandándolle máis mostras da miña producción:
faiga Vde. dilas o que Vde. queira. Como xa dixen, hai tempo,
inun poema que Ile enviarei axiña,
Ya nunca más los reclamaré, nunca.
Crezcan y rían fuera de mi hogar.
No he de apagar el hambre que me dejan.
[Haced con ellos vuestra navidad! (3)
Cáseque todas istas mostras son antigas, algunkas mesmo
dos meus tempos de estudante. Como Ile digo, mandareille outra
xeira (poemas e traduccións). Escoila os que Vde. queira e
rompa os que non Ile gosten (12-IV-83)':
Xa nunha. misiva posterior, batemos cun Díaz Castro sumamente satisfeito e compracido por ver publicados os seus versos,
ó tempo que incide en quitar ferro ós nosos, segundo el, iterados
e absurdos prexuicios:

"Qinantes de todo: moitas gracias polo envío do exemplar
do numero 6 de DORNA e rnáis pola inserción dises tres poemas
rneus, inda que son literariamente de pouco valor (refírome,

abofé, ós meus poemas).
Véxoos a Vdes. demasiado preocupados dianfe a dúbida
de se o que Vdes. fan cos meus versos me gostará ou me desgustará. Agradezo a cúa delicadeza, pero, por favor, líbrense
Vdes. dises escrúpulos de concencia e non se atormenten pensando niso. Pareceume ben que publicaran ises poemas meus.
Como norma xeral: dagora endiante, teñen Vdes. a mina autorización para publicar calquera poema meu escrito en galego (41,
tanto que seria antergo como novo, tanto que seña inédito como
xa publicado. lsfo mesmo val' tamén para calquera poema meu
en Iíngua esfranxeira e pra calquera tradución miña que lles
mandei ou que /les mande de hoxe endiante. Os poemas vellos
deben levar a denominación de 'bnfergos ':e os non publicados,
a de "inéditos", corno Vdes. acaban de indicar na última revista
(26-V-83)".

.

Mais se recuamos un pouco no tempo, temos que
anotar que, no primeiro contacto co poeta, topámonos cun Díaz
Castro un tanto desnofiado e quizais sorprendido pola premura
con que nós Ile solicitabámo-la súa colaboración. Coidamos que
non ten desperdicio o seguinte fragmento, onde o poeta deixa
paso ó home que nos franquea as portas do seu nese intre,
desacougado espirito:
"Vostedes, por ser xovens, sinten tamén unha Ióxica impacencia por ver executado sin tardanza un plan trazado; queren
vostedes que a miña colaboración sexa inmediata. Non pode ser,
desgraciadamente, polo de agora, e sinto defraudar as súas ilusións. Verán: rebuscando antre os rnesls papeis, atopei somentes tres ou catro poemas (cando eu pensaba ter máis que iso),
un deles inconcluso. Por outra banda, non teño, neste intre, moitos azos pra porme a escribir ou publicar cousas que vallan a
pena, pois derradeiramente producíronse Ó meu redor un xeira
de novas tristes que me deixaron unha impresión da que aínda
non me repuxen de todo: a revelación dwnha enfermedade incurable dunha irma miña, o pasamento dun dos meirandes amigos
que tiña eu (en Lugcj, Q ingreso no UVI dun amigo e compañeiro
de estudos; haí uns días, a morte súpeta do Director do noso
h ~ i f t u t o(5j, e outras cousas que me deixaron moralmente moi
afectado (13-X-82)':
De tódoios xeitos, a súa colaboración con Dorna non se fixo
esperar, a pesar de que nalgún momento chega a confesa-las
súas prevencións,

"Eu non quixera ser o eixe permanente de Dorna, ou seña
comprometerme formalmente a colaborar en todol-os números
da Revista; vexo ben que esta sexa prestixiada pola colaboración de escritores consagrados ou famosos, e que isa publicación esteña aberta á todol-os poetas das xeneracións xóvenes,
pero a mir! resultaríame difícil enviar colaboracións pra todol-os
números de Dorna" (1 0-IX-84)

endexamais áeixou de participar na revista, mesrno cando o seu
estado físico era xa feble de abondo. Reparade no seguinte
anaco:
"Sufrín -no 30 de novembro- un infarto de miocardio, pro ¡so
non me afecta á capacid8de mental, e polo mesmo eu podo
seguír colaborando na revista, en todos ou en caseque todol-os
números" (25-11-85)
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E aínda que Diaz Castro aientou e saudou decote as novas
que se ian producindo na nosa publicación

"Tamén me aledo de que DORNA vai millorando ostensiblemente. A súa revista gustourne dende princFio: a calidade material (irnpresidn, papel, ilustracións que sulifian e animan os textos, etc.) e tarnén a selección de textos, en verso e prosa, a acoIljda de autores consagrados e noveles nas súas páxinas. Agora
perfeicionouse considerablemente co engademenio do CADERNO DE CRI'TICA LITERARlA e Seición de TRADUCIQNS. lstas
dúas cousas facían falla. Tamén é un adianto a inclusión de
encarfes e de reproducións de manuscritos de escritores famosos " ('26-V-83).
sen acedurxe, pero dando mostra dun agudo sentido crítico, nalgunha ocasions manifesta a súa disconformidade, non coa jiña
editoria! da revista pero si con algúns poemas que neta aparecen:
"€o quixéralle suxerir que se establecera un millor criterio
de selección de colaboracións prá Revista: isia é unha opinión

miña totalmente personal, basada en que algúns poemas insertados nos úlfimos números de DORNA parécenme francamente
mediocres ou probes, a pesares do uso, nalgúns casos, de formas falsamente vangardistas "(10-IX-84)
Sen quitarle nin poñerlle razóns ó autor de "Penélope", ben
seguro que máis dalgún se librou de se-lo branco dos seus dardos, de trocar de oficio o inesquecible mestre:
"Non estou agora en "plan crítico de obras alleas; mais
penso que se me adicara a "'facer crítica literaria", faríaa dende
ancos pouco habituais, e quizabes sería un crítico bastante
"implacable "(26-U-83)
"

Pero quizais a froita de máic bocado que bicou o chan ó abaIármo-las folias da súa árbore epistolar, foi aquela que nos
gorentou co arrecendo de saber que a súa voz non enmudecera,
logo da publicación de Nimbos:
"En canto á mina obra poética, ademais de Nimbos, teño
publicados como Vde. sabe o poema "El cántico de la ciudad"
(en castelán) i a tri!oxía "Nascida dun sono" (en galego).
Inéditos: "Sombras radiantes" (poemario) i o longo poema
"Mediodía", ambos en casteiriin (...).
Teñ~
tamén outros poemas, xeneralrnente curtos, que non
figuran en ningunha das obras citadas. Andan por eiquí espalladas antre os meus papeis. Uns son novos i outros xa vellos, en
caste/in í en galego. Eu considero que non teñen grande valor
literario, prc pódollos mandar como cousa de simple curiosidade.
Moitas das cousas que fíxen e que non atopo agora, foron
parar a outras mans, debido á mifia confiada costume de prestalas. Xa se sabe que "libro emprestrado, libro perdido". Así me
pasou con alguns vellos cadernos de poesía, que non me
importa telos perdido porque non os considero de valor, inda que
serían referenciczs da evolución da mina poesía. De feito eu
ascribín moito, pero -como Vde. sabe-, publiquei pouco. Así me
pasou tamén coas traducións galegas de outros poetas, mormente extranxeiros. Soio despoño das versións casteláns (Rilke,
por exemploj.
Fixen tamén algunhas traducións de poemas galegos ou
casteláns ó francés 1 ó inglés. Diso feño moi pouco.
Escribín tamén alldns poemas en francés e inglés. Son
soio uns poucos, pois non os conservo todos. Supoño que non
terán ningún i~teréspara Vde." (23-11-83).

Segundo ía desempoeirando os seus vellos papeis, paseniñamente, Díaz Castro foi remitíndo novas composicións:
"Poemas que fun desenterrando ao repasar os meus vellos
papeis pra ordenalos, clasificalos ou tiralos ao cesto. Poden
publicar os que consideren de máis valor" (29-1V-83).
"Mándolle agora outra tanda de poemas, que coido que
será xa a última. Son poemas que fun desenterrando no escrutinio de tódolos documentos e papeis que estou facendo pra revisalos e ordenalos. De moitos deles xa non me lembraba en
ausolufo e foron pra min cáseque unha sobresa. Moitos destes
escritos (e non soio os poéticos ou literarios) irán parar ó cesto"
(1 2- V-83).

Así mesmo, fomos tamén coñecedores de novos achados
que, por desgracia, nen tivémo-la fortuna de ter nas nosas mans
e que agardamos se exhumen canto antes:
"O seguir revisando os meus vellos papeis, fun encontrando
alcyUns poemas que eu xa tiña esquencidos, e poida que inda
atope n7cSis. Taamén atopei a tradución castelá do poema de Walt
IPdt7itman "Oh captain!, my capiain!". Atopei, ademais, -con grande solpresa miña-, a tradución que fixen en galego da obra
FOUR QUARTETS de T.S. Eiiot . Teño oufras traducións máis
(como a de varios poemas de Rilke); pro a miña pena é que non
cmtopo (ou non teño agora a man) os oríxinais de todas isas traducións, agas a do poema de Walt Whitman" (26-V-83).
Non quixeramos rematar esta escolma epistolar, sen
salientarmos uns suxestivos comentarios do propio poeta, enormemente proveitosos para os que tenten de aproximarse á obra
en castelán de Díaz Castra. Na primavera de 1983, recibimos
unha nova carta sua na que, entre outras consideracións de
menor relevo, di:
"Os poemas e poemiñas casteláns que Ile teño enviado ata
agora non son todos de SOMBRAS RADIANTES nin moito
menos: creio que a metade deles non apertencen a esa coleición, e coido que ningún deles foi publicado aínda. lnda que é
unha loiiga xeira, voulle decir cales son: PIRÁMIDES TRUNCADAS, MUINEIRA, RODANDO, SUSTITUCIÓN, DEL
LABRADOR, PESCADOR, LLUVIA, LA LECCIÓN, EL NINO SIN
JUGUETE, Y VINO LA PRIMAVERA, BUENAS NOCHE, YA

QUE NO ME QUERRÁS..., LA SOMBRA SOBRE EL R ~ O ,
HÁBLAME TU OTRA VEZ, ERA UN VERDE JERSEY, NOCHEBUENA 1945, ACCIÓN DE GRACIAS, ¡ARRIBA!,
JUSTICIA POÉTICA, POES~A,CHIMENEA, PIEDAD CRUEL, EL
PODER INVENCIBLE, DUDA ESENCIAL, PARADOJA AMARGA, EN ESPERA DEL ALBA. .. Aínda teño algúns poemas casteIáns máis que non son de SOMBRAS RADIANTES. Se
quere,mándollos ':
"Vde. decíame nunha carta que algúns deses poemas en
castelán Ile causaran certa emoción. Eu agradecerfalle que me
indicara os t[doos deses poemas que máis Ile gostaron, e pídolle
esto con un soio fin: pra eu tentar de traducilos ó galego, se
poido. Quezabes estas traducions terían de ser sen métrica nin
ririia; é decir: en forma de pequenos poemas en prosa (6).
Verbo deste tema das traducións, a Vdes. quezabes lles
parecería raro que eu traducira ó ingles, por exemplo, poemas
de R. de Campoamor. Foi un capricho do antigo director do noso
Instituto, que estaba adeprendencr'o o inglés cunha profesora británica e pedíume que /fetraducira a un "inglés perfecto" algúns
poemas de Carnpoarnor. Traducin!!e algldns, e soio líes mandei a
L'des. unha rnosfra corno curiosidade. Tiven que decirlfe a aquel
director que eu no0 queria seguir tmducinda a ese poeta. Se non
fora porque el rng tina pedido, eu endexamais traduciría nada de
poerss tan mediocres como Campoamor, Núñez de Arce ou
outros pseudopoetas e pseudofilósofos. Esa é a explicación"
( 7 O-IV-83).
Fara un home que mostraba as súas preferencias por unha
poesía "lírica, fonda, seria" (10-VI-83), e para quen a poesía
"debe producir unha emocibn estética, xa que non se trata dun
mundo mai'emáfico, fijo, mecánico, senón que é un producto
profundamente hurnán expresado con beleza" (26-V-83), é Ióxico
que teirnosamente incida en continuadas reflexións sobre a tan
maltratada arte da traducción, arte que, por outra banda, apenas
tiña segredos para el:

"Falando de traduci6ns, tarnén a min me gustaría traducir ó
galego tódoi'os meus poemas casfeláns, maormente os de SOMBRAS RADIANTES, se non fora por esta preguiza que me invadiu nos derradeircs tempos, quizabes tentaría de encetar ista
laboura. Prc eiquí cómpre facer unhas observacións.
Primeira: se¡, por tonga esperiencia, o difícil que é traducir poesía: defórmase s copo e o esprit0 do orixinal; desfaise a rima

(se a hai), rompese o ritmo e pertúrbase a métrica, ademáis de
que en toda poesía hai algo de misterio, difícil de expresar noutra Iíngoa. Hai que meterse na pel do autor e coñecer ben a
súa Iíngoa e mail-a Iíngoa propia. Sabido é que hai traducións
que empioran o texto orixinal, outras que o milloran, pro a custión está en que se axeiten fielmente ó texto refrexando con
palabras xustas a materia e o esprit0 do orixinal" (26-V-83).

Ó final do traxecto, semella invadirnos un certo sentimento
de culpabilidade ó traiciona-la memoria do dos Vilares con estas
revelacións. Mais, en descargo da nosa mala conciencia, non
nos doen prendas en afirmar que faron estes requerimentos os
que o sacaran dese estado de "preguiza intelectual" no que se
achaba; de aí, que sends en certa medida responsables do renacer de Díaz Castro, coido que non se nos pode tachar de oportunistas por dar a coñecer estes fragmentos epistorales, verdadeiPOS e valiosos expofientes para achegármonos á face oculta de
alguén que retoma un labor abandonado tempo atrás.
Córnpre lembrar, por outra banda, que el mesmo procurou e
se ocupou da escolla dos seus poemas, sen opoñerse á idea de
liberar aigúns deles dc seu vencello coas musas, mesmo poderiamos sinalar, que endexarnais sentiu medo ningún a facelo,
tentando desie xeito, presenta-fa pequena mostra da súa obra
aparecida en Dorna. coma un repertorio de modelos exemplares
de estilo. Coidamos que isto é bastante demostrativo dos intereses do artista e absolvenos da acusación de estar facendo algo
que repugnaría á súa natureza e maila á súa vontade.
Pensamos así mesmo, que, a pesar das pretendidas demoiicións dos "modernss", a obra de Díaz Castro, un Díaz Castra
que soubo como ninguén descubri-lo ritmo secreto da paisaxe,
segue sendo válida e non podemos menos que concordar con
Méndez Ferrín cando afirma, que o mangado de poemas que
nos deixou "sobrevivirannos a todos e pasarán aos séculos futuros coma un dos cumios líricos da noca lingua e de todos os
tempos" (7).
Este home en fin, que endexamais oficiara de vate, "tan
sobrio e tan pouco mundano, que non sabía de loureiros nin de
homenaxes" (a), revélase a través desta correspondencia, coma
un borne fondamente asisado, bastante crítico coa súa obra e
cbeo de agarimo polos seus e pola terra. Agora, que as súas
cartas nolo mostran máis versatil -mesmo hai anacos das cartas
onde se desafoga nunha vea xocosa-, non podemos evitar unha
impresión un tanto melancólica, máis alá da que necesariamente
nos poden deixar tódolos feitos do pasado, por definición abolido
e defunto.

D e verdade Xosé María, é mágoa non poder rematarmos
xuntos esta historia que, por un erro, interrompeu a morte.

NOTAS
O número 6 da revista Dorna sae á rúa o día das Letras Galegas
do ano 1983. Nela, baixo o epígrafe de Versos antergos inéditos,
aparecen tres poemas de Xosé María Díaz Castro: "A fontela",
"Unha estreia nova" e "Venganza".
O citarmos un fragmento dalgunha das súas cartas, a súa data de
emisión coloca rémola ó final entre paréntesis. Por outra banda,
manternos unha absoluta fidelidade á lingua empregada polo
poeta na redacción das mesmas.
Son os versos finais do poema "Rodando", poema pertencente,
segundo nos manifestou o propio poeta, ó seu proxecto de libro
Sombras radiantes, escrito todo el en castelán. Díaz Castro
verqueu este poema ó galego e co título de "Rolando" apareceu
publicado no nijmero 11 de Dorna (Xaneiro de 1 987). Díaz Castro
traduciu estes versos da forma seguinte:
Non penco :eclamalos, xa máis nunca.
iMedren e rían fóra do meu lar!
Non hei de matar a fame que me deixan.
jFacei con eies vós voso Nadal!
O suliñado é do propio Díaz Castro.
Reférese ó Director do Instituto del Frío, centro no que daquela
trabafiaba Xosé María Díaz Castro.
O suliñado é noso.
V. WIÉNDEZFERR~N,
X.L.: "Homenaxe a Díaz castro", en Faro de
L'igo, lunes 30 de abril de 1990, p.2.
ALONSO MONTERO, X.: "Dúas palabras sobre o poeta Xosé M.
Díaz Castro", en Hornenaxe a X.M. Díaz Castro, Asociación
Cultural Xermolos de Guitiriz, Novembro, 1987, p. 17.

