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GALEGAS

“Un paso adiante e outro atrás, Galiza,
E a tea dos teus soños non se move.
A espranza nos teus ollos se espreguiza.
Aran os bois e chove

Xosé Mª Díaz de Castro naceu nos Vilares de Parga-Guitiriz no ano 1914.
De orixe labrega, ingresou no Seminario de Mondoñedo aos 17 anos, mais
tarde abandonou os estudios relixiosos no ano 1936 para se adicar ao
ensino privado en Vilagarcia de Arousa. Estudiou a carreira de Filosfia e
Letras, na especialidade de linguas modernas e en 1948, rematados os
estudos, marchou a Madrid a traballar de traductor en diferentes
institucións oficiais e editoriais.
En 1961, quice anos despois de lle ser premiada a composición “Nascida
dun sono” nun certame en Betanzos, viu a luz o seu único libro, NIMBOS,
que o converteu nunha das voces poéticas máis destacadas das letrs
galegas do seculo XX; porén, os seus primeiros poemas xa aparecerán na
Escolma da poesía galega IV. Os Contemporáneos, editada por Galaxia en
1955. A singularidade do seu posicionamento estético e ideolóxico e a
forza expresiva dos seus versos concédenlle un lugar destacado no
panorama da poesía da posguerra.
O universo lirico de Xosé María Díaz de Castro xira á volta do ser humano,
o amor, a vida, a morte e o tempo. Tamén atoparán espazo na súa escrita
a relixiosidade (enfocada desde o ascetismo e desde a necesidade de
aprofundar na esencia das cousas) e a preocupación por Galiza; por
veces, recorre á paisaxe dunha maneira simbólica para introducir a súa
visión sobre a realidade do país.
Díaz de Castro revelouse como un grande mestre da técnica versificadora
e dos recursos estilísticos. Un dos principais trazos característicos da
súa obra, fortemente influída pola lectura dos clásicos antigos e
modernos, é a cuidada selección do léxico (a pesar de tender para o
emprego de ruralismos e dialectalismos) e o evidente interese pola lingua,
que se manifesta nunha poesía elegante e sinxela.
Tras unha vida entregada á investigación, ao ensino e á tradución, o
poeta lugués faleceu en Lugo en 1990.
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A SÚA OBRA
Nimbos, Ed. Galaxia 1961.
Único libro edito en galego, nembergantes estructura en Madrid un
poemario en castelán: “Sombras radiantes” que a pesar das presións
endexamais quixo publicar, e o mesmo que adoita no poemaria galego de
cribar poemas de moitas anos anteriores o que provoca que estemos a
falar dun libro con altos e baixos debido ós distintos momentos de
inspiración do seu autor. Son 45 poemas; ademais do poema-introdución.
Sombras radiantes conta con 5 partes. “Versos a Dorinda” (unha
pentaloxia de poemas, algún xa publicado en revistas), “Álbum antiguo”,
“Homenajes”, “Lugares”, “Desnudez”. Son poemas xa moi remexidos
polo autor nas escollas que adoitaba facer en Vilagarcia. Aínda que
escritos en castelán foron concebidos con música galega.
RECOÑECEMENTOS
Escribiu os seus primeiros versos aos 12 anos e o seu primeiro poema
publicouno aos 16 anos na revista “Lluvia de rosas” (Tarragona) da que
foi colaborador. Desde Madrid publicou poemas na revista “Alba”. A súa
consagración producese ca aparición do tomo IV da Escolma da poesía
galega (1955) de Francisco Fernández del Riego. Tamén publicou poemas
e artigos de critica e ensaio en xornais de Vilalba, Mondoñedo, viveiro,
Lugo, Pamplona, Vigo e nas revistas “Estafeta Literaria” e “Insula” de
Madrid. En 1946 publica “Nascida dun sono” e “El cantico de la ciudad” e
en 1961 “Nimbos”, a súa obra mais importante. Publicou ademais
traduciónsa ao galego e ao catelán de poetas e prosistas europeos e
multitude de poemas e os libros “Sombra radiante” e “Mediodia”.
REFLEXIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA DA SEGUNDA METADE DO SECULO XX
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GUITIRIZ
A historia de Guitiriz está moi influenciada polas diversas culturas que
pasaron polo noso pobo. Así, o nome de Guitiriz debémosllo ó rei suevo
Witerico (de Guitiriz) que é a quen se lle atribue a fundación da vila, aló
polo século VI.
Os suevos non foron os únicos que estiveron por estas terras, senón que
foron varias as poboacións que deixaron a súa pegada en Guitiriz.
Así, en Guititiz temos exemplos da Cultura Epipaleolitica como pode ser o
“Xacemento de Pena Xibol” do ano 5000 e 8000 AC.
En Guitiriz tamén quedan pegadas da Cultura Megalitica como son as
Mámoas, Modias ou Medorras.
A Cultura Castrexa deixou unha forte impronta no noso pobo, así temos
infinidade de Castros espallados pola zona.
Sen embargo a presenza máis significativa e da que temos máis exemplos
é a dos romanos, xa que estas terras foron lugar de paaso da vía romana
que unia Lucus Augusta con Brigantia, polo que algúns autores, sitúan
aquí o antigo Caranicum dos romanos.
Na idade Media chagan as influencias monacais, quedando as distintas
Terras de Guitiriz supeditadas ós mosteiros de Monfero de Sobrado e as
terras Labrada, Buriz e os vilares o mosteiro de Monfero.
No ano 1834 cando se crearon os concellos, éste chámabase de
Trasparga e tiña a súa sé a beira da actual N-VI; foi trasladado á poboa de
Parga por motivos de seguridade e máis tarde voltou á ubicación inicial.
Xa en pleno século XX, se sitúa no actual emprezamento: Guitiriz.
A auga é outro dos elementos máis significativos, abundan numerosas
fontes minero medicinais, arredor das que se construiron varios
balnearios, que atraen dende fai anos a moita xente de fora do concello.
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DEBUXOS
A mostra consta de 10 carteis que identifican a época e tentan interpretar
a súa vida e obra.
Os carteirs foron feitos sobre cartolina con ceras brandas, lapis,
carboncillo etc.
A realización dos carteirs implicou un traballo de investigación na aula
por parte dos Mestres, así como do alumnado, manipulativo na
realización dos carteis e de traballo dixital na súa postproducción.
Os obxetivos que pretendemos son.
a) Potenciar a interpretación da vida e da obra de Xosé Mª Díaz de
Castro.
b) Coñecer a realidade socio-cultural da época.
c) Motivar ao estudantado sobre a investigación dos nosos ilustres
devanceiros.
d) Fomentar a valoración das contribucións individuais e colectivas
na dignificación e normalización da lingua galega.
e) Impulsar a realización de actividades que fomenten a colaboración
interdepartamental e que potencien a implicación de profesorado e
alumnado.
f) Fomentar e difundir unha visión persoal por parte da comunidade
educativa sobre a figura de Xosé Mª Díaz de Castro.
g) Divulgar materiais en lingua galega.
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CARTEL 1
1914 NACEMENTO
Descripción do contexto do cartel
En Guitiriz (Lugo) nace Xosé Mª Díaz de Castro o 19 de febreiro de 1914.
Guitiriz é unha pequeña vila a pe de carreteira coñecida polos seus
paisaxes naturais e polo seu termalismo.
O ambiente labrego marcaria a sua poesía.
Actividades vinculadas á investigación da figura de Xosé Mª Díaz de
Castro
Situa nun mapa de Galicia a cidade de Guitiriz
Di cales son as catro provincias de Galicia
Cita tres cousas de interese en Guitiriz
Investiga a orixe do nome de Guitiriz
Di que é un balneario
Actividades vinculadas á investigación de coñecemento do contexto
Informate sobre a calzada romana que pasa por Guitiriz e dí que duas
ciudades importantes da época unia.
Tenta explicar como seria a vida dos primeiros habitantes da vila de
Guitiriz.
Actividades vinculadas á expresión escrita e á oralidade
Galicia é unha zona de termalismo, tenta facer unha pequena redacción
sobre o seu significado.
Actividades que fomentan as destrezas manipulativas.
Un dos lugares mais típicos de Guitiriz e o seu balneario, fai un debuxo
del.
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Tenta facer un plano de cómo seria Guitiriz na época da dominación
romana, non esquezas que estaba a beira dunha via moi importante.

Actividades vinculadas á expresión escrita e á oralidade
Fai unha pequeña redacción de cómo seria a vida en Guitiriz na época
dos romanos, lembra que era unha pequena vila de paso entre duas
importantes ciudades.
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CARTEL 2
ESTUDOS EN MONDOÑEDO E SANTIAGO DE COMPOSTELA
Descripción do contexto do cartel
Ingresou no Seminario de Santa Catalina de Mondoñedo aos dezasete
anos, mais abandonou a formación eclesiaastica en 1936 para se adicar
ao ensino privado en Vilagarcia de Arousa. Cursou a carreira de Filosofia
e Letras na especialidade de linguas modernas, en Santiago de
Compostela, licenciándose en Salamanca. En 1948, unha vez licenciado,
marchou a Madrid, onde residiu a maior parte da súa vida.
Actividades vinculadas á investigación da figura de Xosé Mª Díaz de
Castro.
Explica como cres que sería a vida dun mozo seminarista nos anos 30
Explica como cres que sería a vida cotiá dun estudante universitario en
Santiago nos anos 40.
Averigua cales eran os mprincipais lugares de ocio en encontros, tertulias
etc., naquela época.
Que pensas que significou Santiago e Mondoñedo na vida de Xosé Mª
Díaz de Castro.
Actividades vinculadas á investigación e ao coñecememnto do contexto
Procura información sobre o edificio que albergaba a facultade de
Filosofia e Letras nos anos 40 do seculo pasado.
Busca información sobre o galleguismo dos anos 40
Indaga sobre a sociedade galega de posguerra.
Actividades que fomenten as destrezas manipulativas
Debuxa a antiga facultade de Filosofia e Letras
Debuxa algún edificio representativo de Santiago ou Mondoñedo.
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Actividades vinculadas á expresión escrita e á oralidade
Fai unha redacción sobre Vilagarcia de Arousa
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CARTEL 3
GUERRA CIVIL
Descripción do contexto do cartel
O 18 de xullo de 1936 estuopa a guerra civil que duraría 3 longos anos.
Xosé Mª é e destinado ao corpo de sanidade militar na Coruña como
camilleiro e practicante. Na guerra civil, tras unha semana no fronte de
Asturias, pasou destinado á clínica militar do Hospital de Pontevedra.
Actividades vinculadas á investigación da figura de Xosé Mª Díaz de
Castro
Explica como pensas que seria a vida cotiá dun camilleiro durante a
guerra civil nun hospital militar.
Averigua como era a vida na cidade de Pontevedra nos anos que durou a
guerra civil (1936-39)
Que pensas que significou este feito na vida de Xosé Mª
Actividades vinculadas á investigación e ao coñecemento do contexto
Procura información sobre o edificio que albergaba o hospital militar.
Informate sobre os ríos que pasan por Pontevedra.
Fai unha pequena redacción sobre a cidade de Pontevedra
Cal é a distancia entre Coruña e Pontevedra.
Actividades que fomentan as destrezas manipulativas
Debuxa un hospital militar
Debuxa un lugar representativo de Pontevedra.
Debuxa un mapa de Galicia sinalando Coruña e Pontevedra.
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Actividades vinculadas á expresión escrita e á oralidade
Fai unha redacción sobre a provincia de Pontevedra (ciudades mais
importantes, tipos de industria etc.)
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CARTEL 4
ESTUDANTE E PROFESOR
Descripción do contexto do cartel
No ano 1939 volveu ó seminario, porén o abandona de contado. Aquilino
Iglesia Alvariño contou coa súa colaboración como profesor no colexio
León XIII, de Vilagarcia de Arousa, do que Abadín era o director.
Abandonados os estudos eclesiásticos fixo o bacharelato, acadando o
título en 1945, e logo licenciouse en Filosofia e Letras pola Universidade
de Salamanca.
Actividades vencelladas á investigación de Xosé Mª Díaz de Castro
Explica como seria a vida dun estudante universitario en Salamanca nos
anos 40.
Pescuda sobre a universidade de Salamanca e a de Santiago.
Actividades vinculadas á investigación e ao coñecemento do contexto
Pescuda que tipo de material usaban os alumnos/as dos colexios nos
anos 40.
Pescuda que materias estudaban os nenos/as de primaria nos anos 40
Cal pensas que é a principal actividade industrial de Vilagarcia.
Que tipo de vida pensas que levaría Xosé Mª en Vilagarcia.
Que tipo de actividade, marisqueira e pesqueira se da na ria de Arousa.

Actividades que fomentan as destrezas manipulativas
Debuxa a ria de Arousa.
Actividades vinculadas á expresión escrita e á oralidade
Fai unha pequena redacción sobre Vilagarcia de Arousa (tipo de vida,
actividades portuarias e industrais etc.)
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Fai unha pequena redacción sobre a ría de Arousa (xeografica e
socioeconómica)

14

CARTEL 5
TRADUCTOR
Descripción do contexto do cartel
En 1948 trasladouse a Madrid, onde traballou como traductor para
organismos oficiais e privados, entre eles primeiramente o Ministerio de
Gobernación, en asuntos de seguridade e intelixencia, despois exerceu a
docencia como profesor de linguas clásicas e modernas. Traballou no
Consello Superior de Investigacións Cientificas, onde acadou o posto de
xefe de servizo de información e documentación do instituto do frio. No
instituto de cultura hispanica estivo ata 1966, encargado de servizos de
tradución de francés, inglés, alemán, italiano, portugués, holandés e
linguas escandinavas.
Actividades vencelladas á investigación de Xosé Mª Díaz de Castro
Explica as diferencias entre linguas clásicas e modernas, pon un
exemplo.
Dí que son asuntos de seguridade e intelixencia.

Actividades vinculadas ao coñecemento do contexto
Dí que é o Consello Superior de Investigacións Cientificas.
Dí que é o Instituto de Cultura Hispanica.

Actividades que fomentan as destrezas manipulativas
Debuxa unha biblioteca.

Actividades vinculadas á expresión escrita e á oralidade
Fai unha redacción explicando as ventaxas de saber idiomas.
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CARTEL 6
A SUA OBRA
Descripción do contexto do cartel
Díaz de Castro publicou os seus primeiros versos ós 17 anos na revista
Lluvia de rosas de Tarragona pero foi a súa entrada no seminario e o
contacto con Aquilino Iglesia Alvariño, o seu estimulo foi decisivo na
promición como escritor e para comenzar a escribir en galego,
publicando en El Progreso Villalbés o 6 de agosto de 1931 os seus
primeiros versos en galego Lembranzas e sospiros, logo sairon Baixo o
calor (14/10/31) Lá vou, amor (22/01/32), As formigas (28/06/32) Era un
contiño de fadas (8/8/32), e posteriormente escribiu dous cadernos de
poesía, tamén en galego, follas Verdes en 1934 e Follas ó aire, que inclue
versos de 1932 a 1935, que finalmente quedaron inéditos. Tamén publicou
poemas en Vallibria, mundo de Ahora e Perla del Calvario.
Actividades vencelladas á investigación de Xosé Mª Díaz de Castro
En que xornal comenzou a publicar as súas poesías.
Cales foron os seus primeiros versos en galego
Actividades vinculadas ao coñecemento do contexto
Explica como se fai un libro
Cal é a diferencia entre prosa e verso
Que son escritos inéditos.
Actividades que fomentan as destrezas manipulativas
Tenta debuxar un verso de calquera das suas poesías.
Actividades vinculadas á expresión escrita e á oralidade
Fai unha pequena redacción sobre os xornais da provincia de Lugo
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CARTEL 7
NIMBOS
Descripción do contexto do cartel
“Un paso adiante e outro atrás, Galiza,
E a tea dos teus soños non se move.
A espranza nos teus ollos se espreguiza.
Aran os bois e chove.
O único libro edito de Díaz de Castro, no mediodía do seu traxecto
biolóxico, é froito do seu afán por ascender continuamente na
construcción poética, pero sempre recoñecendo a súa humildade
franciscana: “Sempre souben que ninguen e perfecto; sempre tentei de
facer as cousas ben. Si, sempre aspirei a perfección da expresión, da
lingua e dos coñecementos. Nise senso fun e son perfeccionista: é dicir,
sempre tentei de esixirme a min mesmo un esforzó cara á perfeición
posible, pero nunca esixir iso ós demais. Pretendín e pretendo acercarme
á perfeición, pero non que os demais sexan perfectos en nada. Esta
aspiración nace de considerar a poesía – a visión e a expresión poética
do mundo- como unha das mais fermosas tarefas da creación humana”.
Actividades vencelladas a investigación de Xosé Mª Díaz de Castro
Que pensas que é unha persoa perfeccionista.
Como definirías ti a poesía.
Que significa o mediodía do seu traxecto biolóxico
Que significa humildade franciscana.
Actividades vinculadas ao coñecemento do contexto
Cales pensas que foron os motivos que levaron a Xosé Mª a escribir
poesía.
Tenta copiar algún verso de Xosé Mª Díaz de Castro
Actividades que fomentan as destrezas manipulativas
Debuxa un arado tirado por bois.
Actividades vinculadas á expresión escrita e á oralidade
Fai unha pequena redacción sobre o traballo no campo.
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CARTEL 8
RECOÑECEMENTOS
Descripción do contexto do cartel
O 4 de novembro de 1973 foi nomeado correspondente da Real academia
Galega e o instituto de Guitiriz adopta o nome de IES poeta Díaz de
Castro.
A RAG, decidiu adicarlle o día das letras galegas 2014.
Actividades vencelladas á investigación de Xosé Mª Díaz de Castro
Cales pensas que foron os motivos para nomealo académico da Real
Academia Galega.
Actividades vinculadas ao coñecemento do contexto
Porque pensar que o IES de Guitiriz adoptou o seu nome.
Porque a RAG adicoulle o día daas letras galegas 2014.
Actividades que fomentan as destrezas manipulativas
Debuxa algún dos recoñecementos a que foi merecente.
Actividades vinculadas á expresión escrita e á oralidade
Fai unha pequena redacción sobre a historia da RAG.
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CARTEL 9
PREMIOS
Descripción do contexto do cartel
Logo da guerra civil continuou compoñendo. O 16 de agosto de 1946 foi
premiado nos xogos florais de Betanzos polo poema El Cántico de la
ciudad en castelán, e por Nascida d´un sono en galego. Volveron saír
poemas seus en galego en publicacións como La Noche, Cartel, sonata
Gallega, alba ou Ínsula. Francisco Fernández del Riego inclúeo na súa
Escolma da poesía Galega, IV, Os Contemporáneos, publicada por
Galaxia en Vigo en 1955, representado por sete poemas. En revistas e
xornais diversos viron a luz outros poemas e artigos del en castelán e en
galego.
Actividades vencelladas á investigación de Xosé Mª Díaz de Castro
Investiga os motivos polos cales foi merecente do Día das Letras Galegas
2014.
Investiga sobre os xogos florais en xeral e sobre os de Betanzos en
particular.
Actividades vinculadas ao coñecemento do contexto
pescuda cales foron os persoaxes cos que tivo relación de carácter
literario e intectual.
Actividades que fomentan as destrezas manipulativas
Debuxa un acto de entrega de premios.
Actividades vinculadas á expresión escrita e á oralidade
Copia unha poesía de Nimbo e fai un pequeño comentario sobre ela.
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CARTEL 10
A XENERACION DO 36
Descripción do contexto do cartel
a xeneración de 1936 estivo formada por escritores nados nas décadas de
1910 e 1920 e que comenzaron a publicar as súas obras na década de
1950.
Ó comenzo estes escritores consideráronse herdeiros da Xeneración Nós
de 1925, pero máis adiante foron desenrolando as súas propias liñas
creativas. As súas principais liñas poéticas foron o Clasicismo, o
intimismo, o ruralismo e o Hilozoismo. A súa maior contribución á nosa
literatura foi a poesía sociaorealista, poesía de carácter social cuxo maior
representante foi Celso Emilio Ferreiro.
Ademais de Xosé Mª Díaz de Castro e de Celso Emilio Ferreiro, os
autores mais destacados de esa xeneración foron: Aquilino Iglesia
Alvariño, Álvaro Cunqueiro, Luis Seoane, Emilio Pita, Dora Vázquez,
Lorenzo Varela, Maria Mariño, Xosé Mª Álvarez Blázquez, Emilio Álvarez
Blázquez, Xosé Conde Fernández e Ricardo Calvalho Calero.
Actividades vencelladas á investigación de Xosé Mª Díaz de Castro
Cales foron os escritores mais destacados da xeneración do 36.
Cal foi o escritor que mais influiu na obra de Xosé Mª Díaz de Castro
Cando cres que empezaron a publicar estes autores.
Cal foi a xeneración de escritores anterior a esta.
Actividades vinculadas ao coñecemento do contexto
Pescuda as palabras: Clasicismo, intimismo, ruralismo e hilozonismo.

Actividades que fomentan as destrezas manipulativas
fai un debuxo sobre algún dos membros da xeneración do 36
Actividades vinculadas á expresión escrita e á oralidade
Fai unha pequena redacción sobre a xeneración Nós
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Referencias biliograficas.
Gran enciclopedia galega
Biblioteca virtual galega
Páx. Do concello de Guitiriz
Páx da Real Academia Galega
Nimbos, ed. Galaxia

21

