FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 2

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 3

XOSÉ MARÍA DÍAZ CASTRO

CARTAFOL DE TRADUCIÓNS
E OUTROS POEMAS

[ TEXTOS ]

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 4

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 5

CARTAFOL DE TRADUCIÓNS

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 6

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 7

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 8

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 9

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 10

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 11

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 12

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 13

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 14

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 15

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 16

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 17

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 18

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 19

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 20

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 21

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 22

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 23

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 24

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 25

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 26

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 27

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 28

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 29

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 30

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 31

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 32

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 33

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 34

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 35

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 36

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 37

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 38

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 39

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 40

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 41

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 42

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 43

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 44

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 45

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 46

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 47

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 48

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 49

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 50

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 51

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 52

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 53

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 54

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 55

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 56

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 57

OUTROS POEMAS

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 58

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 59

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 60

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 61

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 62

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 63

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 64

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 65

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 66

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 67

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 68

FACSIMILE 2014_155C_ESTUDO.qxd 02/03/14 12:45 Página 69

XOSÉ MARÍA DÍAZ CASTRO

CARTAFOL DE TRADUCIÓNS
E OUTROS POEMAS

[ ESTUDO INTRODUTORIO,
TRANSCRICIÓN DE TEXTOS E NOTAS ]

Edición de Armando Requeixo

ISBN
978-84-92923-56-4

DEPÓSITO LEGAL
C 314-2014

LIMIAR
POR
RAMÓN VILLARES
Presidente do
Consello da Cultura Galega

O poeta con don de linguas

O nome de Xosé María Díaz Castro
foi a figura escollida no seu día pola
Real Academia Galega para celebrar o
Día das Letras Galegas do ano en que
andamos

El foi escolleito por ser un

gran poeta, autor dunha obra escrita breve
pero dotada dunha ampla orixinalidade e
intensidade

O poemario Nimbos, publicado

pola Editorial Galaxia en 1961, constitúe a súa
incorporación ao panorama literario da Galicia
da altura e, ao tempo, supuxo a súa consagración
como poeta

Foi escritor que apenas frecuen-

tou cenáculos literarios nin formou parte de grupos xeracionais, pero a súa executoria como
autor poético e como tradutor permite considerar a Díaz Castro como un nome maior da historia da literatura galega do século pasado
A biografía do escritor ten, por esta razón,
algúns trazos específicos

Orixinario da parro-

quia d’Os Vilares (Guitiriz), onde naceu no seo
dunha familia labrega en febreiro de 1914,
7

morou boa parte da súa vida en Madrid, onde
traballou como funcionario público, e retornou
á súa terra natal a principios da década dos
oitenta do século vinte

Daquela puxo casa

canda seus irmáns na vila de Guitiriz, onde
morreu en outubro de 1990
A súa formación foi a propia dun neno de
aldea con algúns medios

Educouse primeiro

na escola «habaneira» que promovera na parroquia a sociedade de instrución «Villares y su
comarca» e ingresou, logo, no seminario conciliar de Mondoñedo

Alí, amais de cursar os

estudos regulamentarios da carreira eclesiástica case ao completo, comezou o seu interese
polas linguas e deu os primeiros pasos na
escritta literaria, dirixindo unha revista escolar
e publicando o seu primeiro texto en lingua
galega no xornal chairego El Progreso Villalbés,
no ano 1931

Nesta etapa mindonie nse tamén

se familiarizou coa densa tradición literaria,
nomeadamente poética, que floreceu daquela,
no ronsel de Leiras Pulpeiro e de Noriega
Varela, na cidade do Masma a través de figuras
8

como Crecente Vega, Iglesia Alvariño, Álvaro
Cunqueiro ou Díaz Jácome
Pasados os anos da Guerra Civil, que cumpre
na retagarda no Hospital Militar de Pontevedra,
e despois dun fugaz retorno ao seminario mindoniense, comeza a súa etapa de profesor de linguas no colexio privado León XIII de Vilagarcía
de Arousa, onde foi chamado polo seu amigo e
mentor, o gran poeta Aquilino Iglesia Alvariño
Desde 1948, gañou praza de funcionario público
co seu ingreso como tradutor no Ministerio da
Gobernación e, logo, en diversos organismos
oficiais da Administración, como o Instituto de
Cultura Hispánica ou o Consello Superior de
Investigacións Científicas, onde tivo como destino o nada poético «Instituto del Frío»
A súa vocación literaria abrollara con forza
nos seus tempos mindonienses, pero a expresión escrita da mesma tardou moitos anos en se
manifestar

Publicou algúns poemas na revis-

ta Alba e gañou algúns certames literarios, pero
o seu recoñecemento pleno como poeta non
chegou ata a súa inclusión na antoloxía preparada por F. Fernández del Riego, Escolma de
poesía contemporánea, IV Os contemporáneos
9

(Galaxia, 1955), que o coloca no sistema literario galego

O seguinte fito sería a publicación

de Nimbos, un poemario que sae a lume a
mediados de 1961 e que consagraría a Díaz
Castro como un autor poético singular no contexto da literatura galega de posguerra, abaneada entre o lirismo intimista de autores xa consolidados como Iglesia Alvariño (Cómaros verdes,
1947), as achegas dos novos como Novoneyra
(Os eidos, 1955), e o realismo social que se abría
paso na emigración en poemarios como os de
Luís Seoane (Fardel de eisiliado, 1952) e moi
logo na Terra coa obra rompedora de Celso
Emilio (Longa noite de pedra, 1962)
Neste panorama, a poesía de Díaz Castro ten
un perfil claramente plural, sen caer no eclecticismo

Non responde ao canon realista —malia

que non fique nunha torre de almasí— nin tampouco ao máis común de carácter ruralista ou
etnografista que acompañou a renacenza poética
da primeira posguerra, salientando a súa poesía
pola economía expresiva, depurada técnica, intimismo e, desde logo, un fondo espiritualismo
cristián que se combina cun certo panteísmo
Nimbos é un libro breve, que consta de 32 poe10

mas agrupados en sete epígrafes que, con todo,
amosan unha gran coherencia e homoxeneidade, como propia dun autor maduro e de elaboración poética moi demorada

A súa lingua é coi-

dada, se ben incorpora moitos dialectalismos
chairegos, que o propio autor aclara nun glosario
final tanto en Nimbos coma noutras entregas
poéticas
A recepción que a crítica coetánea fixo do
libro foi entusiasta

Malia esta calorosa aco-

llida, a obra poética de Díaz Castro en lingua
galega, posterior a Nimbos, é realmente fragmentaria e, parcialmente, ficou inédita

Só

nos anos oitenta, co seu retorno físico a Galicia,
comezou a publicar en revistas poéticas como
Dorna, onde aparecerían varios poemas seus,
vellos e novos, que converterían o autor nun
mestre poético para as novas xeracións

Se a

Díaz Castro, como di un dos seus poemas con
ecos de Aquilino, «a beleza feriume para sempre», tamén o seu legado poético deixou unha
marca indeleble na poesía galega da segunda
metade do século pasado
Alén de creador literario, Díaz Castro foi un
constante tradutor, tanto por necesidades pro11

fesionais como por vocación literaria

El, que

consideraba a tradución como unha operación
de notable dificultade, «un xeito de recreación» que precisaba tanto de ciencia como de
arte, acometeu a tradución ao galego ou ao
español (e, incluso, desde estas dúas linguas a
outras como o inglés e o francés) de textos poéticos de autores galegos como Rosalía, Iglesia
Alvariño, Bouza Brey ou del mesmo; pero tamén
de autores españois e, naturalmente, de diversos creadores da literatura occidental como
Rainer M. Rilke, G. K. Chesterton, Alphonse de
Lamartine, Victor Hugo ou Paul Valéry
Neste labor de tradutor, é de salientar a súa
participación en proxectos literarios de promoción exterior da literatura española, na que ao
carón de autores en lingua castelá estivesen presentes textos procedentes das diversas linguas
de España

Nun deses proxectos, dirixido polo

galego Ramón Martínez López, Image of Spain
(The University of Texas, Austin, 1960), colaborou co envío de varios poemas de seu e textos
doutros poetas, como o vasco «Xavier de Lizardi», que, infelizmente, non foron finalmente
12

publicados, aínda que o aprecio que o editor
amosou polos poemas de Díaz Castro foi moi
grande

No seguinte proxecto, a súa presenza

foi máis afortunada, pois colaborou moi estreitamente coa crítica Françoise Pechère para compoñer o volume Terre d’Espagne (Bruxelas,
1968), no que están incluídos poemas dos
Cancioneiros, de Rosalía, Bouza Brey, Aquilino
Iglesia Alvariño, Celso Emilio e o «Penélope» de
Díaz Castro, a carón de poemas vascos, cataláns
e unha ampla variedade de autores en lingua
castelá, tanto do interior coma do exilio

En

delambos casos, do que se trataba era de representar nesta escolla poética a diversidade cultural de España pois, como subliña F. Pechère no
prefacio, «cadaquén vai cantar a súa terra, a súa
rexión propia, e con canta emoción!»

E Díaz

Castro contribuíu claramente a visibilizar a tradición literaria galega
Na homenaxe que hogano fai o Consello da
Cultura Galega á figura central do Día das
Letras Galegas, escollemos a mantenta este perfil de Díaz Castro como un tradutor, non por selo
profesionalmente, senón pola oportunidade que
estas destrezas técnicas lle permitiron á hora de
13

sintetizar a súa vocación literaria cun achegamento máis que ventureiro a figuras maiores da
literatura universal

Algunha desta obra de

Díaz Castro era xa coñecida e, mesmo, estaba
publicada

Outra ficaba inédita e de difícil

acceso, sobre todo a súa produción poética en
linguas non ibéricas

A posibilidade de reunir

neste Cartafol toda esa obra de tradutor veu dada
polas pescudas previas e pola pericia dun dos
seus mellores coñecedores actuais, Armando
Requeixo, a quen moito lle agradezo a colaboración prestada e a dilixencia na preparación dos
materiais

El foi o organizador deste libro-

-homenaxe, que, alén do estudo introdutorio,
conta coa transcrición dos poemas traducidos
(ou escritos de seu en linguas alófonas) e coa
súa versión orixinal
Quero rematar manifestando o meu contento
por ter a ocasión de contribuír con esta homenaxe a mellorar os trazos literarios dun autor de
quen tiven algunhas noticias desde a miña infancia, pero ao que nunca tratei persoalmente
Parentes e coñecidos do Buriz e d’Os Vilares falaban dunha persoa sabia e discreta, que tiña un
posto en Madrid e que sabía facer versos mesmo
14

en galego

Agora comprobo que o saber popu-

lar pode ser limitado, pero que sempre goza da
veracidade que teñen as noticias coñecidas de
primeira man

O que non me dixeron era que

fose un espléndido tradutor e un delicado coñecedor das literaturas cultas do seu tempo
Penso que, con este Cartafol, tanto os estudosos
do campo literario como os veciños da súa tribo
de Guitiriz terán un perfil máis acaído daquel
home que non respondía aos estereotipos de
poeta e que se camuflaba coa paisaxe física e
humana d’Os Vilares, cando alí pasaba parte dos
seus veráns

O que non puido evitar é que esa

paisaxe abrollase nos seus textos poéticos e no
seu léxico e que, grazas a iso, hoxe teñamos un
Díaz Castro máis completo e moi aberto á cultura universal, debido a posuír un particular don
de linguas…

15

ESTUDO INTRODUTORIO

Xosé María Díaz Castro foi poeta e tradutor. Certamente, a súa notoriedade na Historia da Literatura Galega
débese á publicación de Nimbos (1961), poemario que o
consagrou como un clásico da poesía do século XX. Agora
ben, a súa principal dedicación vital como autor, a súa
ocupación laboral como profesional e o océano literario
no que se veu mergullado por máis horas e do que emerxeron máis páxinas por el asinadas foi, sen lugar a dúbidas, a tradución.
Neste volume, Cartafol de traducións e outros poemas,
tento espellar a importancia que, no conxunto da escrita
diazcastriana, tiveron sempre os traballos de tradución.
Nalgún lugar escribín que, se puxeramos por xunto as planas trasladas por Díaz Castro, estas superarían ben os tres
milleiros. Mais non só no cuantitativo a obra tradutora do
guitiricense é moi importante, senón que tamén no cualitativo ofrece textos de valor que deben contarse entre o
mellor da súa produción.
Algúns deses textos son os que se recollen neste libro,
que figura dividido en dous grandes apartados: un primeiro centrado nos poemas que traduciu dende distintas linguas a diferentes idiomas e un segundo en que se reproducen as poesías que non escribiu nin en galego nin en
castelán, principais vehículos literarios para o autor,
senón noutras linguas.
A obra que aquí se compila integra tanto materiais
éditos coma inéditos e unicamente deixa fóra a narrativa
en volume que o autor trasladou ao castelán e a autotradución que levou a cabo tanto de Nimbos coma dalgún
outro texto poético do que existen dobres versións galego-castelás.

19

Nun caderno á parte ofrécese a reprodución facsimilar
destes textos, á que se incorpora unha transcrición literal
ao remate deste estudo acompañada dun amplo apartado
de notas. Mais, para ir familiarizándose co contexto vital e
literario no que abrollaron tales traballos de tradución,
convén agora dedicar unhas liñas a deseñar un perfil biobibliográfico do escritor que, quen quixer, pode ampliar
consultando o meu libro Xosé María Díaz Castro. Vida e
obra (Vigo, Galaxia, 2013).

DE GUITIRIZ A GUITIRIZ, A VIAXE CIRCULAR
Xosé María Díaz Castro naceu no lugar do Vilariño, nos
Vilares de Parga, o 19 de febreiro de 1914. En realidade, o
seu nome completo era José Manuel María, pois así foi
inscrito no rexistro municipal do, daquela, concello de
Trasparga, que só a partir de 1945 se chamou de Guitiriz.
Ao que parece, un erro na transcrición administrativa eliminou tamén a preposición que antecedía o apelido
materno, así que o naipelo debía ter figurado como José
Manuel María Díaz de Castro.
De pequeno criouse nunha casa labrega máis ou
menos acomodada, pois seu pai traballaba de escribán no
concello e tiña unha querenza pola lectura de prensa e
libros que soubo transmitir ao fillo.
No Vilariño en que vira a luz houbera sempre unha
presenza importante de curia e, polo tanto, de xente formada, así que non é de estrañar que, cando alcanzou a
idade necesaria e logo de estudar as primeiras letras nos
eidos natais, a súa familia decidise envialo ao centro de

20

saber ao que todos os rapaces do norte da provincia e
aínda do occidente de Asturias e o nordeste da Coruña ían
estudar: o Seminario de Santa Catarina, en Mondoñedo.
Na vella cidade episcopal estudou entre 1929 e 1936.
Alí, lonxe de seus pais e dos seus tres irmáns, cursou tres
anos de Latín e Humanidades, outros tantos de Filosofía e
dous de Teoloxía, todos eles con excelentes cualificacións.
Por este tempo revelouse tamén a grande afección de Díaz
Castro pola adquisición de novos idiomas, pois durante os
seus anos de seminarista aprendeu e dominou con habelencia o latín (do que mesmo deixou mostras escritas,
como logo se verá), o grego, algo de hebreo, francés (que
lía con soltura en edicións de libros e revistas que pedía
directamente a Francia e no que tamén poetizou) e, incipientemente aínda, o inglés e rudimentos de alemán.
Foi, amais, durante a súa estadía en Mondoñedo, onde
se fraguou a súa vocación literaria, pois os brillantes traballos de redacción nos que se exercitara dende cativo
deixaron entón paso ás primeiras publicacións poéticas en
xornais e revistas da zona e non só, como Lluvia de Rosas,
El Progreso Villalbés, Mundo de Ahora, Vida Gallega,
Vallibria ou Perla del Calvario.
A este espertar literario contribuíu decisivamente a súa
amizade con Aquilino Iglesia Alvariño, a quen coñeceu
entón. Foi este quen lle presentou a Antonio Noriega
Varela e quen o puxo en contacto co grupo de escritores
que frecuentaba en Mondoñedo a barbaría do músico
filántropo Manuel Ledo Bermúdez O Pallarego. Alí comezou a tratar outro bo amigo co que gardou garimoso trato
ata a fin dos seus días, o tamén poeta e xornalista Xosé
Díaz Jácome.

21

Ao estourar a Guerra Civil, Díaz Castro deixou o
Seminario para incorporarse ao Exército e foi loitar á fronte de Asturias durante un breve espazo de tempo. Pouco
despois foi relevado do seu posto na fronte e pasou a ser
destinado ao Hospital Militar de Pontevedra, onde permaneceu o resto da guerra traballando como enfermeiro.
Unha vez licenciado, reincorporouse ao Seminario a
finais de 1939, mais decidiu pronto que a carreira eclesiástica non era o seu e abandonou o Seminario a primeiros de 1940. Foi daquela cando chamou por el o seu
amigo Iglesia Alvariño, quen o convidou a que se incorporase ao claustro de profesores do prestixioso colexio
León XIII de Vilagarcía de Arousa, que daquela dirixía xa
o abadinense.
En Vilagarcía botou Díaz Castro sete anos (1940-1947)
e por ese tempo seguiu a colaborar coa prensa galega e
estatal con poemas en galego e castelán en cabeceiras
como Cartel, La Estafeta Literaria, a xa amentada Lluvia
de Rosas, Pregón ou La Noche. Tamén entón vai ver publicados os seus primeiros traballos en edición exenta:
Nascida d’un sono (1947) e mais El Cántico de la Ciudad
(1947), plaquettes autoeditadas no prelo da vilagarciá
Librería Celta que recollían os poemas premiados en
agosto de 1946 nos Xogos Florais de Betanzos.
Estes anos arousáns serviron tamén para que o escritor
seguise perfeccionando a aprendizaxe de linguas. Así,
mellorou o seu inglés co estudo intensivo de diversos
métodos e aproveitando as audicións radiofónicas da BBC,
e avanzou no coñecemento do alemán grazas tamén ás
lecturas e, sobre todo, ás clases que recibiu de Charles
Lessner, un afillado de Karl Marx que residía na vila.

22

Ao remate do curso 1946-1947, Díaz Castro abandonou
Vilagarcía e marchou ao Vilariño. Alí permaneceu uns
meses preparando unhas oposicións, que finalmente
gañou e que o levaron a residir a Madrid, a onde chegou
no verán de 1948 para traballar como tradutor no
Ministerio da Gobernación. Nese posto permaneceu ata
1952 e mentres estivo nel a súa tarefa consistiu en traducir telegramas, cartas oficiais, mensaxes en clave e outros
textos que lle solicitaba un coronel de Enxeñeiros pertencente ao Servizo de Intelixencia. Este traballo compaxinouno o autor coa docencia en diversas academias de
Ensino Medio, nas que impartiu ensinanzas de idiomas.
Paralelamente, o autor vai dar a coñecer a escrita
daqueles anos en revistas como Sonata Gallega e, sobre
todo, Alba, coa que colaborou co envío de poemas tanto en
castelán coma en galego e, mesmo, coa achega de traducións de textos alemáns e ingleses.
En 1952 incorporouse como tradutor ao Instituto de
Cultura Hispánica, onde estivo ata 1966. Durante ese
tempo casou con María Teresa Zubizarreta Bengoetxea
(1954), coa que, andando os anos, tivo tres fillos: José
María, Maite e mais Íñigo.
Dende o punto de vista literario, estes anos van ser
cruciais na súa carreira, pois en 1955 é convidado a participar na Escolma de Poesía Galega. IV. Os contemporáneos, que entón publicou Francisco Fernández del Riego.
A lectura dos textos que alí enviou sorprendeu grandemente a toda a intelectualidade galega do momento e fixo
que o antólogo e Ramón Piñeiro, aconsellados por
Ricardo Carballo Calero, insistisen para que compuxese
un libro de versos en galego.
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Finalmente, logo de moitos ires e vires, o volume publicouse en xullo de 1961 co título de Nimbos. Causou unha
gran sensación no mundo literario galego, pois recibiu
daquela o aplauso crítico de voces como Xosé María Álvarez Blázquez, Vicente Risco, Ricardo Carballo Calero,
Ramón Lugrís, Ánxel Fole ou Ramón Otero Pedrayo.
Tras o seu debut como poeta en libro, Díaz Castro
veuse premido por obrigas laborais e profesionais que
acabaron facendo que gardase un prolongado silencio e,
se ben o guitiricense endexamais abandonou a escrita, si
que abriu unha longa paréntese na súa actividade poética
pública.
O tempo que non puido dedicar á publicación das súas
poesías absorbérono por completo as xeiras vitais e familiares e, sobre todo, o traballo primeiro no Instituto de
Cultura Hispánica e, a partir de 1966 e ata a súa xubilación en 1983, no Centro del Frío (logo Instituto del Frío)
do CSIC, onde exerceu como Titulado Técnico Especializado e chegou a ocupar os postos de Axudante de
Investigación de Primeira Clase e Xefe do Departamento
de Investigación.
Nestes centros o labor como tradutor profesional de
Díaz Castro revelouse intenso e, se no Instituto de Cultura
Hispánica foi o encargado da tradución dos textos en francés, inglés, alemán, italiano, portugués, holandés e linguas escandinavas, no CSIC foi o encargado das traducións inglesas, francesas, italianas, alemás e danesas, pois
foi por aqueles anos cando tamén obtivo os diplomas de
Inglés e Alemán no Instituto de Idiomas da Facultade de
Filosofía e Letras de Madrid (1968) e, na década seguinte,
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rexistrouse como membro da Asociación Profesional
Española de Traductores e Intérpretes.
En paralelo ao seu labor nestes centros de investigación,
as horas de sono ocupounas o escritor trasladando centos
de páxinas para diversas editoras (sobre todo Aguilar e as
Selecciones del Reader’s Digest) que solicitaban del traducións de obras narrativas e divulgativas nas que andou ocupado dende mediados dos 50 ata fins dos 70.
Aínda que non seu prodigou publicamente dende a aparición de Nimbos, o fascinio que causaron os seus versos
abondou para que nas décadas seguintes a súa sona fose
medrando ata convertelo nun nome indispensable nas
antoloxías, monografías e mais nos manuais e historias da
literatura, nos que apareceu sempre en lugar destacado.
Coincidindo co remate da súa vida laboral, a primeiros
dos 80, o poeta recobrou a súa presenza pública. Axudou
a isto a reedición de Nimbos en 1982 por parte da Editora
Nacional, onde as composicións do de Guitiriz apareceron
nunha edición bilingüe galego-castelá que el mesmo se
encargou de traducir e que prologou Ricardo Carballo
Calero. Pero tamén contribuíron a pór novamente en circulación o poeta as súas colaboracións en revistas como
Xermolos, Dorna e Amencer.
A mediados dos 80 Díaz Castro regresou a Guitiriz.
Comezou entón unha nova xeira vital na que tiveron
moito que ver en relanzar a figura do poeta varios amigos
seus. Entre eles, Alfonso Blanco Torrado, responsable da
Asociación Cultural Xermolos, quen o acompañou e estimulou para que recobrase a relación con vellos amigos
escritores (poño por caso, Uxío Novoneyra, a quen tratara
afectuosamente en Madrid) e coñecese outros novos (por

25

exemplo, Manuel María, con quen mantivo dende entón
unha querenza autenticamente fraterna); foi tamén quen
conseguiu que se implicase en diversos actos, recitais e
intervencións e que escribise para Xermolos textos de
lembranza de vellos compañeiros, como o dedicado a
Aquilino Iglesia Alvariño por mor da celebración do seu
Día das Letras Galegas en 1986.
Decisivo foi tamén o papel xogado por Luís González
Tosar, un dos responsables de Dorna e quen máis preto
del estivo no literario por aqueles anos. Grazas ao poeta
de A caneiro cheo, Díaz Castro participou intensamente
nas xeiras de Dorna, a onde enviou novos e vellos poemas
en galego, interesantes traducións e onde se publicaron
tamén outros valiosos textos do escritor.
A década dos 80 foi para Díaz Castro a da súa definitiva consagración como autor. Contribuíron a este feito os
diversos traballos de divulgación mediática que realizou
quen foi tamén un moi querido amigo seu, Xulio Xiz
Ramil, e, sobre todo, os estudos dos profesores Claudio
Rodríguez Fer e Carmen Blanco, que canonizaron a súa
escrita nos círculos académicos e investigadores.
Segundo foron avanzando aqueles anos, a saúde do
poeta foi resentíndose. Chegou a sufrir dous infartos graves (un en novembro de 1984 e outro en decembro de
1987), mais puido gozar aínda da satisfacción de ver reeditado de novo Nimbos en 1989, nunha edición coordinada por González Tosar que o propio Díaz Castro revisou e
corrixiu da súa man, sendo, xa que logo, a testamentaria.
Do mesmo xeito, tamén chegou a tempo a Homenaxe a
X. M. Díaz Castro que, a xeito de volume colectivo, lle tributou a finais de 1987 un moi amplo grupo de ensaístas e
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poetas ao chamado de Blanco Torrado e a Asociación
Cultural Xermolos de Guitiriz, que editou a obra.
A morte da que fora a súa compañeira de por vida,
María Teresa Zubizarreta Bengoetxea, en outubro de 1988
e a delicada saúde que arrastraba dende había un tempo
o escritor acabaron facendo que empeorase. En setembro
de 1990, viuse obrigado a ingresar no Hospital Xeral de
Lugo, de onde non marchou xa, pois faleceu alí o 2 de
outubro.
No seu enterro en Guitiriz, ao día seguinte, houbo un
auténtico dó comunal, ao que se sumaron tanto a súa veciñanza de sempre coma moitos escritores e intelectuais
que o trataron amigablemente. Deixaba atrás unha obra
non demasiado extensa no poético, máis exigua aínda no
que dela dera a coñecer e un intenso labor como tradutor
non tan coñecido. Desa escrita procede dar agora noticia,
sequera brevemente.

A ESCRITA MÚLTIPLE
O escritor guitiricense foi un importante poeta en lingua galega, mais tamén escribiu versos en castelán, ocasionais textos narrativos, artigos e colaboracións xornalísticas e, xaora, multitude de traducións e mesmo de
poemas en idiomas que non foron nin o galego nin o castelán.
Toda esta produción é, en non pequena medida, descoñecida, pois sacado o caso de Nimbos e algunhas colaboracións na prensa como as da revista Alba ou a súa participación na referencial Escolma de Poesía Galega de
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Fernández del Riego, o certo é que ben pouco adoita
saberse da restante obra do autor.
Díaz Castro escribiu algo máis de douscentos poemas
en galego. Aínda que deu ao prelo as trinta e dúas poesías
de Nimbos (1961) e, con anterioridade, a composición
Nascida d’un sono (1947), a maioría destes textos atópanse espallados pola prensa periódica e nalgún volume
colectivo (nun número próximo á trintena), pero, sobre
todo, ficaron inéditos, pois o de Guitiriz deixou sen publicar dous poemarios totalmente rematados (Follas verdes,
1934 e Follas ô aire, 1935) e outros poemas recollidos en
follas soltas.
Esta escrita abrangue un abano temporal que comeza en 1931, data en que apareceu publicado en El
Progreso Villalbés o seu primeiro poema na nosa lingua
(«Lembranzas e sospiros», 6-8-1931), ata o derradeiro
dos que escribiu, que semella ter sido redactado a
comezos de setembro de 1990, días antes do seu ingreso
hospitalario e posterior finamento (a poesía, titulada
«Chove en Galiza», foi recollida postumamente en
Dorna, 17, xaneiro de 1991).
A súa poesía en castelán está case toda ela sen publicar. En vida do escritor apenas apareceron algúns versos en revistas e xornais dos anos 30 (Lluvia de Rosas,
El Progreso Villalbés, Mundo de Ahora, Vida Gallega e
Vallibria) e de Posguerra (La Estafeta Literaria, Pregón,
Cartel, Sonata Gallega, La Noche e Alba), aínda que deixou escrito gran número de composicións, moitas delas
reunidas en diversos cadernos compilatorios que foi elaborando nos anos 40 e 50 do pasado século. Entre estes
últimos cabe salientar os que denomino Caderno-
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-Borrador Manuscrito (1946) e Caderno-Borrador
Mecanoscrito (1948), o longo poema Mediodía (1947) e o
caderno mecanografado Sombras radiantes, redactado
nos 50.
Tamén descoñecido para a maioría é o seu labor como
contista humorístico en galego. En efecto, entre o 24 de
abril de 1944 e o 15 de outubro de 1945 publicou na sección «Anecdotario humorístico» de La Hoja del Lunes de La
Coruña máis dunha vintena de entregas asinadas baixo
diferentes pseudónimos: Yago Castelo, Ikarus, Uxío, Diego,
Yago, Galaek, Román, Castelo, Rusticus, o seu segundo
apelido —Castro— ou o topónimo natal —Vilariño. Nestes
textos, Díaz Castro popularizou o personaxe de Antón do
Foxo, un aldeán novo rico ao que lle pasan mil e unha
anécdotas, unhas veces derivadas da súa inxenuidade e
outras da súa renartaría, dependendo dos casos.
Am ais destes contos humorísticos enviados a La Hoja
del Lunes, o guitiricense deixou entre os seus inéditos
diversas prosas e contos, algúns deles inconclusos, escritos
en castelán e galego e pertencentes a diferentes épocas.
Por remate, cómpre non esquecer que, aínda que ocasionalmente, o autor tamén enviou colaboracións xornalísticas a medios como El Pensamiento Navarro ou Faro
de Vigo, que viu publicada algunha evocación literaria
ou texto de presentación en revistas como Xermolos ou
Dorna e que se conservan inéditos entre a súa documentación un inconcluso glosario ou dicionario de voces
galegas coas súas correspondentes etimoloxías e o borrador dun guión cinematográfico redactado a mediados dos
anos 40.
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Mais se o abano da escrita diazcastriana é amplo polo
que se acaba de explicar, non cabe dúbida de que foi na
súa dedicación tradutora onde alcanzou maior variedade
e brindou máis froitos, como logo se verá.

OS XOGOS TRADUTORIOS
Máis unha vez, imponse recoñecer que a faceta autorial mellor coñecida de Díaz Castro é a de poeta en galego, pois Nimbos constitúe un referente de primeira orde
na nosa historiografía literaria. Agora ben, o guitiricense foi tamén un importante tradutor, dimensión esta que
quedou escurecida ou relegada a un segundo plano pola
súa poesía e que, porén, ocupou boa parte dos seus
esforzos creativos, ata o punto de absorbelo laboral e
case que autorialmente, tal como fun subliñando no
repaso aos seus socalcos biográficos, onde tamén dei
conta da súa formación neste sentido e do desempeño
profesional que exerceu como mestre de linguas, extremos que evitarei agora reiterar.
Nas seguintes páxinas, por tanto, centrareime no Díaz
Castro tradutor de textos literarios e doutro xorne e dedicarei tamén unhas liñas ás súas autotraducións. Tentarei,
así, pór de relevo a importancia destes escritos que el, coa
modestia que o caracterizaba, ten denominado nalgunha
ocasión «xogos tradutorios», traballos porén decisivos no
conxunto da súa obra, tal como pretende subliñar a derradeira das epígrafes, dedicada, precisamente, ás reflexións
diazcastrianas sobre a teoría e praxe tradutoras.
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As traducións literarias
O volume de traducións literarias realizadas por Díaz
Castro ao longo da súa vida é realmente impresionante.
Gran parte deste labor está xa publicado, pertence ao
xénero narrativo e está en castelán, mais tamén figuran
aínda entre os seus inéditos algunhas traducións poéticas
en galego e castelán.
De entre as versións literarias éditas salientan, sobre
todo, dúas series en que Díaz Castro colaborou intensamente: a das Selecciones del Reader’s Digest (nos anos 60
e 70) e a da Biblioteca Premios Nobel da Editorial Aguilar
(nos anos 50), ambas en castelán. Para a primeira delas o
de Guitiriz traduciu preto dunha vintena de obras, todas
elas versionadas dende o inglés. A relación destes textos
da sucursal madrileña da estadounidense Reader’s Digest,
todos eles best sellers no seu momento, inclúe os títulos: Al
servicio secreto de su Majestad. James Bond 007 (1967) de
Ian Fleming, Horizontes perdidos (1967) de James Hilton,
Congo Kitabu (1968) de Jean Pierre Hallet, Morir en
Irlanda (1968) de Michael Kenyon, La riada de Johnstown
(1970) de David G. McCullough, El hombre de Monticello
(1971) de Thomas Fleming, La historia de Albert
Schweitzer (1971) de Hermann Hagedorm, Los reyes del
vals (1973) de Hans Fantel, La maldición de los faraones
(1974) de Victoria Holt, Verde oscuridad (1974) de Anya
Seton Chase, ¿Dónde están los niños? (1976) de Mary
Higgins Clark, Rascacielos (1976) de Richard Martin Stern,
Se ha posado el águila (1977) de Jack Higgins, El safari de
la señora Polifax (1977) de Dorothy Gilman Butters, Bel
Ria (1978) de Sheila Burnford, Elefantes en el cuarto de

31

estar, osos en la canoa (1979) de Earl e Liz Hamond e
Elizabeth Levy ou Los elefantes y nosotros (1979) de Ian e
Oria Douglas-Hamilton.
Todas estas traducións apareceron en colectáneas
onde, nun mesmo volume, se publicaban versións compendiadas destes títulos. Trátase de narracións moi populares no seu tempo, que nalgún caso incluso deron lugar
a adaptacións cinematográficas que facilitaron a súa
masiva difusión entre o lectorado español daqueles anos.
Non son, por tanto, novelas de gran relevo literario, o que
non resta dificultade para a tarefa do tradutor, neste caso
Díaz Castro, quen decote en tempo récord tivo que ir
entregando as versións destes textos para que puidesen
circular sen demora polos miles de fogares que entón
estaban subscritos a estas moi famosas Selecciones del
Reader’s Digest, unha fórmula importada de Estados
Unidos, onde nacera como revista mensual en 1922, que
se comercializou en España a partir de 1940.
Agora ben, maior calado literario tiveron as traducións
efectuadas por Díaz Castro para a tamén madrileña
Editorial Aguilar, onde viron a luz as súas versións ao castelán das Obras escogidas de tres premios Nobel da primeira metade do século

XX:

Verner von Heidenstam (ao

que traduciu directamente do sueco en 1956 coa colaboración de Ovidio Fernández Graña e Javier Armada),
Henrik Pontoppidam (vertido dende o danés en 1957 coa
axuda de Javier Armada e Óscar Haldemyr) e Johannes
Vilhem Jensen (versionado a partir do orixinal danés en
1956, novamente con Javier Armada).

32

A diferenza dos textos das Selecciones del Reader’s
Digest, as traducións de Díaz Castro para Aguilar vertían
textos literarios de grande altura, referendados co maior
dos galardóns, pois tratábase de títulos e autores clásicos
nas súas respectivas literaturas.
Cómpre advertir, amais, que neste caso as obras trasladadas non eran dixestos, senón obras íntegras e de non
menor extensión, o que engadía unha dificultade maior a
uns textos xa de por si estilisticamente moi complexos e
que, por riba, foran escritos en idiomas que nese momento —e aínda hoxe— non eran de nada doado acceso.
Alén do dito, Díaz Castro publicou tamén outras versións literarias que se recuperan neste Cartafol de traducións e outros poemas. As primeiras no tempo foron as que
ofreceu do escritor inglés Gilbert Keith Chesterton e do
poeta praguense de expresión alemá Rainer Maria Rilke.
Do primeiro deu a coñecer na revista Alba unha versión
do poema «The Return of Eve», composición do libro de
1926 The Queen of the Seven Swords (Alba, 5, 1950).
A tradución de Chesterton ofrece o mérito de ser das
primeiras realizadas en España dos textos deste libro do
autor londiniense, que non se traduciu integramente ao
castelán ata un ano máis tarde grazas aos oficios de Clara
Petty de Saravia (isto é, Leonardo Castellani) na bilingüe
La Reina de las Siete Espadas, unha edición que, polo
demais, foi publicada pola Editorial Plantín en Bos Aires,
o que fixo que tampouco na Península fose demasiado
coñecida no seu momento.
Rilke, polo que Díaz Castro sentiu sempre admiración,
viu traducidas tres poesías pola súa man: «Meine frühverliehnen Lieder», que o de Guitiriz titulou «Mis primeras
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canciones»; «Manchmal geschieht es in tiefer Nacht», na
versión diazcastriana «En la hondísima noche», e «Maria»,
para o guitiricense «María, ya sé...» (Alba, 6, 1950). A tradución destes poemas non apareceu asinada na revista
pois, no mesmo número en que se integrou, Díaz Castro
colaborou tamén co poema galego «Terra sucada» (logo
incorporado a Nimbos) e mais os casteláns «In memoriam
a Paul Valéry» e «Nochebuena 1947», polo que o feito de
que aparecese por terceira vez no exemplar o nome do
dos Vilares seguramente lle houbo parecer excesivo a
Ramón González-Alegre, director da publicación. Secasí,
sábese que son traducións súas porque: a) se conservan os
manuscritos orixinais; b) confirmouno o propio González-Alegre no seu ensaio Poesía gallega contemporánea
(1954); e c) porque dúas delas acabou por retraducilas ao
galego na revista Dorna moitos anos despois: «María, ben
sei...» (Dorna, 7, abril de 1984) e «No máis fondo da noite
ocurre ás veces» (Dorna, 8, marzo-maio de 1985).
Precisamente en Dorna, e neste último número, deu á
luz outras dúas versións rilkeanas: «Despois das oracións»
e mais «Eros», que o confirman como un dos máis asiduos
tradutores do xenio de Praga en Galicia.
Logo dos traballos de Alba, andada xa a Posguerra, Díaz
Castro colaborou coa hispanista belga Françoise Pechère
na escolma Terre d’Espagne. Tierra de España (1968),
publicada en Bruxelas por La Renaissance du Livre. O
volume, que incluíu textos da literatura vasca, castelá,
catalá e galega traducidos ao francés, espigou composicións de diversos autores de noso, os nomes dos cales
semella que puido suxerirllos a Pechère o propio Díaz
Castro, quen tamén figura escolmado con «Penélope».
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Pois ben, no libro o de Guitiriz ocupouse tamén de versionar á lingua gala coa axuda da antóloga o poema de
Iglesia Alvariño «Non me esquenzo de vós», poesía publicada por vez primeira en 1948 no número cabezaleiro de
Alba que despois incorporou a De día a día (1960). É máis,
entre os escritos do do Vilariño quedou tamén a versión
intermedia en castelán (inédita) que este fixo do poema
para achegarlla a Pechère, quen axudou á tradución
dende lingua interposta.
Este proceder —o de favorecer versións ponte en castelán para que outros tradutores trasladasen textos galegos a alleas linguas— ensaiouno Díaz Castro nalgunha
outra ocasión, pois entre os seus papeis tamén se atopa a
versión castelá de «Lonxanos fillos dos ríos silandeiros», o
poema de Iglesia Alvariño recollido en Leva o seu cantare
(1961). Esta tradución diazcastriana ao castelán titúlase
«Lejanos hijos de los ríos silenciosos» e foi a base da que
partiu Wëbe Feenstra para a versión holandesa publicada
no décimo número de Dorna en maio de 1986 baixo o título «Gij verre zonen van de stille rivieren», o mecanoscrito
do cal conservou o de Guitiriz. Como tamén conservou
unha outra versión deste mesmo poema que ficou inédita
e que traduciu ao checo co título de «Ďalekí synovia
tichých riek» Francisco Stévek, quen se serviu igualmente
da tradución ponte ao castelán do guitiricense.
O derradeiro dos traballos de tradución de Díaz Castro
ata o de agora editados é a recuperación que fixen
(«Presenza de Rosalía na obra de Xosé María Díaz Castro»,
en AA. VV., Cadernos Ramón Piñeiro. XXVI. Rosalía na
cobiza do lonxe, Santiago, Centro Ramón Piñeiro, 2013,
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pp. 109-117) da tradución ao castelán de tres poemas de
Follas novas de Rosalía que se conservou no seu legado.
Os textos ficaron en dúas cuartillas manuscritas a dobre
cara sen datar, mais no reverso da primeira folla aparece a
indicación «Ya os enviaré algo más de Rosalía». Este feito
—unido ao tipo e tamaño do papel, tinta empregada e caligrafía— inclíname a pensar que as cuartillas son borrador
(ou copia) doutras que debeu enviar ao longo dos anos
corenta á familia da que entón era a súa noiva e logo foi
esposa, María Teresa Zubizarreta Bengoetxea.
Evidentemente, a familia vasca Zubizarreta Bengoetxea
non sabía galego, mais si tiña natural curiosidade pola
escrita de Rosalía nesta lingua, pois apreciábana como
poeta en castelán. Seguramente este feito foi o que os animou a demandarlle a aquel mozo, que ía encamiñado a
xenro seu, que os ilustrase sobre da escrita galega da poeta
e de aí xurdirían as traducións, nas que se percibe certa
provisionalidade e intención utilitaria, pois Díaz Castro nin
sequera as traduciu versalizadas. Secasí, entendo que son
un documento de excepcional interese, pois testemuñan
tanto o coñecemento directo que da obra rosaliana tivo
sempre Díaz Castro como a súa admira ción por ela.
O primeiro dos tres poemas traducidos é «Aquel romor
de cántigas e risas…», décimo cuarto dos que compoñen
as «Vaguedás» de Follas novas. A seguinte das poesías,
«Ben sei que non hay nada…», pertence tamén ás
«Vaguedás» de Follas novas e é o segundo dos textos do
fulcral libro de 1880. Finalmente, o terceiro e derradeiro
dos poemas traducidos tamén se integra en «Vaguedás»,
pois é o décimo dos textos desta sección, nada máis e nada
menos que o arquicoñecido «Unha vez tiven un cravo…».
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Isto polo que respecta á súa obra édita. Mais tamén se
atopan entre a documentación do escritor outras traducións que ficaron inéditas e que se exhuman neste
Cartafol de traducións e outros poemas. A primeira no
tempo é un poema de Alphonse de Lamartine trasladado
ao castelán do que se conservan dúas versións manuscritas. Trátase dunha tradución realizada en 1933 do famoso
«Isolement» que o escritor francés inseriu nas súas
Méditations poétiques (1820), un volume que posuía Díaz
Castro xa nos tempos do Seminario na edición que fixera
en 1925 a Librería Editorial Garnier e que, mentres non
adquiriu solicitándoo directamente a esta casa parisiense,
se conformou con copiar por partes nun vello caderno
escolar, pois é evidente que era grande a admiración que
sentía polo escritor galo.
Xa nos tempos de Posguerra, consérvase unha versión
castelá da longa poesía Loores ao Señor Sant-Yago, texto
co que Fermín Bouza-Brey gañou a Flor Natural dos
Xogos Florais de Santiago en xullo de 1945. Este poema
publicouse ese mesmo ano en forma de opúsculo na
Editorial Compostela e del realizou Díaz Castro unha tradución ao castelán movido polo impacto que o seu coñecemento lle causara ao asistir, xunto ao seu amigo Iglesia
Alvariño, ao acto solemne da entrega de premios do
amentado certame.
A tradución diazcastriana ten como título «Loores al
señor Santiago» e constitúe unha versión moi elaborada,
que incluso incorpora un breve glosario coa «Explicación
de las palabras subrayadas» no texto, fundamentalmente
topónimos, algunha alusión lendaria, noticias de persona-
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xes históricos e certo léxico común galego de difícil
correspondencia en castelán.
Xa se dixo que a presenza de versións rilkeanas publicadas foi notoria, pero o que se descoñece é que tamén
entre os inéditos diazcastrianos se gardan outros textos
traducidos do autor das Duineser Elegien. Entre estes atópanse tanto composicións en galego coma en castelán. Ao
primeiro traduciu «Der Engel», poesía dos Neue Gedichte
(1907) da que existen dúas versións co título de «O anxo»;
tamén o «Manchmal geschieht es in tiefer Nacht» dos Die
frühen Gedichte (1913), do que hai un manuscrito titulado
«Sucede ás veces no fondal da noite» diferente ao que logo
publicou en Dorna (8, marzo-maio de 1985), poema que,
como apuntei, xa aparecera en castelán en 1950 na revista Alba e do que se garda nesta lingua outra versión que
diverxe da editada.
Inéditos en castelán ficaron o «Herbsttag» de Das
Buch der Bilder (1902) que Díaz Castro traduciu como
«Día otoñal» en dúas versións diferentes; «Ich fürchte
mich so vor der Menschen Wort» dos Mir zur Feier.
Gedichte (1899), para o de Guitiriz «Yo temo la palabra de
los hombres»; a «Liebes-Lied» dos Neue Gedichte (1907)
que o noso poeta traslada como «Sinfonía de amor»; «Der
Abend ist mein Buch. Ihm prangen...» de Die frühen
Gedichte (1913), versionado como «Es la noche mi libro»;
e «Motto», tamén de Die frühen Gedichte (1913), traducido «He aquí la nostalgia».
Doutra parte, tamén se conservan versións mecanoscritas de «Maria» («María ya sé...» para o guitiricense) e
«Meine frühverliehnen Lieder» («Mis primeras canciones») diferentes ás que publicara no seu día en Alba, así
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como outras tamén mecanoscritas en castelán e diverxentes —non só na lingua, senón tamén nas solucións— das
composicións «Eros» dos Letzte Gedichte (1924) e mais
«Nach den Gebeten» («Después de las oraciones») dos Die
frühen Gedichte (1913), logo publicadas en galego en
Dorna (8, marzo-maio de 1985).
Outra tradución inédita conservada é a versión completa en castelán de Le cimetière marin (1920), célebre
poema de Paul Valéry, un autor polo que Díaz Castro amosou dende sempre grande interese.
O orixinal desta tradución aparece nun mecanoscrito
de doce follas en cuarto, grampadas, co título xeral de
Cementerio marino e a indicación parentética do subtítulo
en francés seguida do nome do autor.
Por outros materiais anexos tamén conservados no seu
legado, faise evidente que Díaz Castro coidou con especial
esmero esta tradución, pois gardou tamén un manuscrito
en que copiou o poema en francés (texto en que, tras o
título Cimetière marin, deixou unha nota aclaratoria que
dicía: «El de la ciudad de Sète, donde está enterrado el
poeta. Incluído en Charmes») e tiña, igualmente, unha
copia mecanografada da tradución de Jorge Guillén que
saíra publicada o 3 de maio de 1973 no ABC, da que tamén
conservaba o recorte de prensa. A maiores, coñecía a versión que fixera Fernández del Riego para o número nove
de xullo-agosto-setembro de 1965 da revista Grial, así que
está claro que tomara todas as molestias para preparar a
súa tradución.
Díaz Castro tamén acometeu a tradución dos versos
iniciais do poema «Guitare» do libro Les Rayons et les
Ombres (1840) de Victor Hugo, texto que verteu tanto ao
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galego coma ao inglés. E igual fixo coa coñecida composición «Vanidad de la hermosura», do libro de Doloras
(1840) de Ramón de Campoamor, que tamén trasladou ao
inglés. Mesmo se atreveu a versionar en castelán o texto
latino Carmen allegoricum (1945), longo poema en hexámetros escrito orixinalmente en latín polo que fora profesor seu desta lingua no seminario, Francisco Fanego
Losada, quen o compuxo con motivo da consagración
episcopal do prelado mindoniense José Souto Vizoso.
Finalmente, tense noticia dalgunhas outras traducións
que parece que fixo, mais semella que non se conservan,
e houbo estudosos que deron por versións súas textos que
se atopan entre os seus papeis simplemente porque os
copiou de diversas publicacións onde os asinaban outros
dos que non consignou o nome.
No primeiro grupo están a versión castelá do «Oh captain, my captain» das Leaves of grass (1855) de Whitman,
a galega dos Four Quartets (1943) de Eliot e a inglesa das
poesías de Núñez de Arce (vid. Xosé Manuel Salgado,
«Díaz Castro e Dorna. A creba dun silencio», Dorna, 17,
xaneiro de 1991, pp. 29-30), ademais doutros versos traducidos de Rimbaud, Claudel, Schiller (cfr. Alfonso Blanco
Torrado, A ascensión dun poeta. Xosé María Díaz Castro,
Lugo, Fundación Caixa Galicia/El Progreso, 1995, pp.
65-66) e, mesmo, Yeats (vid. Xosé María Dobarro, «Díaz
Castro, Xosé María», Gran Enciclopedia Gallega, vol. IX,
Xixón, Silverio Cañada Editor, 1977, p. 75).
Son simples copias de traducións que lle interesaron
e non versións súas algúns dos textos que cita Blanco
Torrado (A ascensión dun poeta, p. 66). Así, a suposta tradución ao inglés do «Gráfico de la Petenera» do Poema
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del cante jondo (1931) de García Lorca e do poema
«Galope» incluído no libro De un momento a otro (poesía
e historia) (1937) de Rafael Alberti, en realidade transcricións de textos aparecidos no The Atlantic Monthly en
xaneiro de 1961.
As traducións non literarias
Dende o momento en que Díaz Castro pasou a formar
parte como funcionario do Ministerio de la Gobernación
primeiro e do Instituto de Cultura Hispánica e do CSIC
despois, desenvolveu profesionalmente unha longa
serie de traballos de tradución técnica e científica que
foron dende a correspondencia oficial ata as publicacións dos organismos onde traballaba. Alternando con
este labor, colaborou con diversas editoriais vertendo ao
castelán libros sobre Pretecnoloxía, Medicina, etc., ademais de participar nalgunhas revistas coas súas traducións de artigos en diferentes linguas.
Froito de todo o anterior son publicacións como o
Nuevo diccionario internacional del frío (1975), glosario
septilingüe no que o escritor se encargou da terminoloxía
castelá coas súas respectivas correspondencias nas restantes seis linguas; ou as traducións castelás de libros alemáns como Encuadernación práctica (1963) de Heinz
Schmidt, Creaciones manuales (1965) de Frankel e Godfrey
Lilliam, Con tijeras, papel y cartón (1965) e Construyo objetos prácticos de metal (1966) de Willi Rommel, e aínda El
médico en casa (1967) de Karl M. Kirch; ou mesmo dos
artigos de diferentes temáticas e linguas que traducía para

41

revistas tan coñecidas como a madrileña Mundo Hispánico nos anos 50.
Autotraducións
Por outra banda, Díaz Castro acometeu en diversas
ocasións a autotradución da súa poesía tanto galega coma
castelá. Este é o caso da versión en castelán que figuraba
na edición bilingüe de Nimbos publicada pola Editora
Nacional en 1982, de certos poemas editados en galego
por Dorna nos anos 80 e 90 (así ocorre cos titulados
«Unha estrela nova» e «Venganza», Dorna, 6, maio de
1983, pp. 9-10; «Rolando», Dorna, 11, xaneiro de 1987, p.
7; e «O vento entre as canas» e mais «Cántame ti outra
vez», Dorna, 17, xaneiro de 1991, pp. 10 e 15, pois de
todos estes poemas existen versións castelás inéditas
anteriores) e, incluso, dalgúns textos inseridos na primeira edición de Nimbos de 1961, que posuían redaccións
previas en castelán (caso de «Transfiguración» e «Coma
unha insua»).
A reflexión sobre a práctica tradutora
Non foi Díaz Castro un escritor moi dado a fastos, todo
o contrario. Esa é a razón de que conservemos del poucas
entrevistas e, xa que logo, contadas opinións verbo de
cuestións cruciais sobre a súa vida e obra.
Non obstante, rastrexando a escasa bibliografía existente ao respecto, é posible escolmar algunhas declaracións do autor que radiografan perfectamente cal era a
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súa teoría tradutora e que opinaba sobre determinados
particulares da praxe versionadora.
Neste sentido, Díaz Castro tiña claro que «a traducción
é un xeito de recreación. É ciencia, pero tamén é un arte»
(así llo manifestou a Alfonso Blanco Torrado, «Díaz Castro
poeta total. Conversa con Xosé María Díaz Castro», Faro
de Vigo, 3-1-1988). Máis aínda, comprendía perfectamente a dificultade do oficio, que requiría de grandes coñecementos lingüísticos, tal como lle confesou a algún dos
seus entrevistadores: «Todo está basado na importancia
dun elemento capital que se chama lingua. As traducións
non se poden facer sen conocer a lingua do autor e a propia» (Xulio Xiz Ramil, «Xosé María Díaz Castro: Nimbos
de poesía. Notas para achegarse á vida e obra de Xosé
María Díaz Castro, o patriarca dos poetas da Terra Cha»,
en AA. VV., Homenaxe a X. M. Díaz Castro, Guitiriz-Lugo,
Asociación Cultural Xermolos, p. 163). Mesmo chegou a
definir unha tipoloxía textual tradutora que encerraba
diferentes graos de dificultade: «É relativamente doado
verquer a outra lingoa unha obra científica, pero é moito
menos doado traducir unha obra literaria; niste caso fai
falla meterse na pél do autor. E dentro do xénero literar io, a tradución de poesía é dificilísima, case imposible.
Porque a poesía tén algo de misterio e de símbolo e lingoaxe propia» (Blanco Torrado, art. cit.).
O anterior explica ben as reticencias que sempre manifestou Díaz Castro ás invitacións que lle chegaban para
traducir ao galego parte da súa obra poética inédita en
castelán. Así, nunha carta enviada ao Equipo de
Redacción de Dorna confesou que el sabía «por longa
esperiencia, o difícil que é traducir poesía: defórmase o
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corpo e o espírito do orixinal; desfaise a rima (se a hai),
rómpese o ritmo e pertúrbase a métrica, ademáis de que
en toda poesía hai algo de misterio, difícil de expresar
noutra língoa» (Salgado, art. cit.). Mais, entendendo a
inevitabilidade e necesidade da praxe tradutora, o escritor
acabou concluíndo que «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 esprito do orixinal»
(Ibídem).
Tras o exposto, non debe sorprender a clarividencia
coa que hai case tres lustros diagnosticou Díaz Castro as
doenzas do sistema literario galego respecto do universo
tradutor. Opinaba entón certeiramente que «Á nosa língoa traducíronse —e moi ben, por certo— obras importantes de literaturas extranxeiras, pero eu considero
esencial para a cultura traducir a maior cantidade posible de obras extranxeiras de fama mundial, e tamén de
escritores modernos xa famosos» (Blanco Torrado, art.
cit.). E aínda foi o guitiricense máis lonxe, pois decatouse da importancia de complementar a tradución de obras
universais ao galego con outro labor igualmente esencial,
o de verter ás diferentes linguas de cultura do noso contorno as mellores páxinas da literatura galega: «Tamén
deberíamos promocionar a nosa producción no extranxeiro, para que nos coñezan e nos traduzan fora da nosa
terra. Poderíamos —incluso— traducir nós os nosos libros
a linguas extranxeiras, sen agardar a que nos coñezan
sen lernos» (Ibídem).
Ao fío do anterior, cómpre aínda facer unha última
reflexión respecto das linguas e o volume de traducións
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que conservamos do poeta. Díaz Castro, como profesional,
trasladou, fundamentalmente, textos narrativos e fíxoo ao
castelán, mercado en que ese produto era moi demandado. ¿Por que? Pois coido que porque o mercado literario
galego non estaba o suficientemente maduro como para
poder absorber un labor coma o seu na lingua de noso.
¿Que editorial galega podería pagar os honorarios dun
profesional coma el para que acometese a tradución dun
amplo texto narrativo? ¿Había un potencial público lector
en galego que xustificase ese investimento por parte dun
dos nosos selos nos anos 50 ou 60? Sendo, como foi, persoa ben considerada por xentes como Ramón Piñeiro ou
Francisco Fernández del Riego, que tiveron con el un
estreito contacto autorial e epistolar que conduciu á publicación de Nimbos, ¿por que estes non lle propuxeron
nunca a tradución dalgún título para Galaxia?
O resultado desta circunstancia foi que o de Guitiriz
unicamente se serviu do galego para o que el chamou
«xogos tradutorios», isto é, pequenos textos poéticos que
versionou por puro pracer ou, moi puntualmente, a pedimento dalgún amigo para revistas concretas e xa nos últimos anos da súa vida, cando o noso mercado literario
comezaba a fortalecerse neste sentido.
En conclusión: Díaz Castro foi un dos máis destacados
tradutores profesionais do seu tempo. Foino polo número
e calidade das súas traducións, pola diversidade de linguas
de traballo, pola importancia de moitos dos autores traducidos e pola complexidade das obras versionadas. E foino
tamén pola súa versatilidade profesional, que igual o fixo
trasladar libros de divulgación científica coma premios
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Nobel, o mesmo álbums de manualidades ca páxinas fundamentais da lírica universal.
Cómpre, pois, reconducir esa inercia crítica que fixo de
Díaz Castro un autor monoxenérico (xa se viu, amais, que
tamén practicou ocasionalmente a narrativa e de modo
puntual o ensaio). Unha concepción aberta do fenómeno
autorial debería considerar o labor tradutor dos escritores
como unha parte (todo o especial que se queira) integrable
no global da súa produción. Deste xeito, a percepción da
figura de Díaz Castro conseguiría adquirir a pluridimensionalidade literaria que, en xustiza, lle corresponde.

A POESÍA NOUTRAS LINGUAS
Fica aínda por referir outra importante dimensión do
quefacer autorial de Díaz Castro que ten que ver coa súa
admirable habelencia políglota. Xa se dixo que foi, esencialmente, poeta en galego e castelán, mais débese facer
notar tamén que, dende a primeira hora, exercitou o seu
estro noutras linguas.
Deste xeito, áchanse entre as súas composicións inéditas de Pre e Posguerra poesías en latín, alemán e, sobre
todo, francés, por veces acompañadas dunha autotradución ben ao galego ben ao castelán. Algúns destes textos
chegaron a se publicar, como a breve composición híbrida castelán-francesa «Desnudez» (La Noche, 19-5-1947),
da que se conservan tamén outras versións inéditas, tanto
castelán-francesas coma galego-francesas. Ou como ocorreu cos poemas aparecidos na revista Dorna «Chanson»
(6, maio de 1983) e «Wozu?» (17, xaneiro de 1991), escri-
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tos en francés e alemán respectivamente, que foron editados a canda as correspondentes traducións ao galego do
propio autor.
Porén, outros textos ficaron inéditos, como acontece
cos poemas en francés «Ô toi, qui sur l’abîme de la tristesse…», «Je ne sais pas», «Jeunesse», «Mon Dieu…», «Où
vont-ils…» e un curioso «Hymne au Socialisme», ademais
das poesías en latín «Si quis dixerit res finitas…» e «Si quis
non confiteatur…», ensaios na escrita do Lacio realizados
durante a súa estancia no Seminario, pois era adoito que
os escolares realizasen este tipo de exercicio compositivo
nas aulas de Lingua Latina, Retórica e Poética.
Por tanto, dende a consideración da multiplicidade de
linguas de creación poética ensaiadas polo escritor, é
tamén preciso revisar a estreita visión que fixo de Díaz
Castro un autor apenas reducido a un xenial poemario,
pois esta súa versatilidade para poetizar en idiomas tan
dispares coma o francés, o alemán ou o latín demostra ata
que punto había no de Guitiriz unha voz poderosa capaz
de se manifestar a través de moi diferentes vehículos idiomáticos. Tal vizosidade non podía relegarse ao esquecemento, polo que este libro recupera tamén eses textos cos
que se dá cabo ao volume.

CRITERIOS DE EDICIÓN
Cartafol de traducións e outros poemas recolle todas as
poesías traducidas por Díaz Castro, éditas e inéditas. Na
maioría dos casos, estas composicións teñen versións únicas, mais dos poemas de Rainer Maria Rilke, por exemplo,
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consérvanse moitas veces varias traducións dun mesmo
poema. Dáse a circunstancia de que dunha mesma poesía
do praguense existen versións en dúas linguas, ou que
unhas versións son éditas e outras inéditas, mecanografadas ou manuscritas, incluso todo a un tempo.
Tal complexidade ecdótica debía resolverse dun xeito
que fixese os materiais transparentemente accesibles ao
público lector, así que optei polas seguintes solucións:
a) No caso de poemas que presentan unha versión
édita e outra(s) inédita(s), publico a versión édita, pois
entendo que hai nesta un maior grao de fixación textual.
Secasí, polo seu interese como documentos autoriais,
reproduzo no apartado de notas a(s) transcrición(s) da(s)
versión(s) inédita(s).
b) Cando dun mesmo poema existen versións éditas
tanto en galego coma en castelán publico ambas, pois, se
ben é certo que a relación que entre elas se dá é estreita,
tamén o é que constitúen dúas creacións independentes e
que, como tales, deben reflectirse.
Doutra parte, para as traducións manuscritas de
Rosalía que o poeta deixou inéditas pero que transcribín e
publiquei recentemente, optei por reproducir os autógrafos diazcastrianos, aínda que dispóndoos na sección de
éditos, pois considero que achegalos así engade un valor
documental.
Canto á ordenación dos materiais, presento en primeiro lugar os textos éditos e logo os inéditos e, dentro de
cada grupo, a secuencia que sigo é a alfabética segundo a
lingua de orixe (que nomeo co código internacional ISO
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639-1, adoito neste tipo de traballos), a que rexe para os
casos en que, nunha mesma sección, se recolle máis dun
poema e tamén para o apartado de «Outros poemas».
Finalmente, no bloque dedicado ás «Notas» dou conta
de todas as circunstancias ou informacións relevantes que
explican a historia textual dos poemas e reproduzo as versións alternativas destes.

Non quero dar remate a estas páxinas sen agradecer a
súa axuda tanto a Alfonso Blanco Torrado —testamenteiro
do poeta, quen desprendidamente me facilitou moitos dos
materiais que aquí se exhuman así como o permiso para
os reproducir— como a Luís González Tosar —confrade
literario do escritor guitiricense, quen achegou con igual
xenerosidade algúns outros textos para esta edición— e a
Ramón Villares, por terme convidado a preparar este libro
en que, dende o primeiro momento, creu.
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TRANSCRICIÓNS

CARTAFOL DE TRADUCIÓNS

TRADUCIÓNS ÉDITAS

DE>ES
Rainer Maria Rilke
Mis primeras canciones
Mis primeras canciones ¡cuántas veces
se las canté a la noche
en la paz de las ruínas
enredadas de verde!
Así hubiera querido, una tras otra,
engarzarlas en rondas,
regalo y joya que colgar al cuello
de una rubia chiquilla adolescente.
Pero yo era el único, entre todos,
que estaba solo: y las dejé caer.
Como corales sueltos,
huyendo resbalando por la noche...

En la hondísima noche
En la hondísima noche ocurre a veces
que se despierta como un niño el viento.
Viene solito por las avenidas
y entra en el pueblo dulce, dulcemente...

55

Luego se acerca a tientas al estanque
y se para a escuchar en torno suyo:
¡Qué pálidas están las casas todas,
y los robles, qué mudos!

María, ya sé...
María:
ya sé que estás llorando.
¡Cómo quisiera, en alabanza tuya,
llorar!
Con la frente en la piedra,
llorar.
Sé que tus manos arden.
Si yo pudiera deslizar, María,
teclas bajo tus manos,
tú tendrías siquiera una canción.
Pero muere la hora,
muere absoluta y sola...
[Alba, 6, 1950,
p. 28]
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DE>GL
Rainer Maria Rilke
María, ben sei...
María:
ben sei que estás chorando.
¡Cómo quixera eu, na túa loubanza,
chorar!
Coa frente sobre as pedras,
chorar...
Estanche ardendo as mans.
Se eu puidera poñer debaixo delas
unha rea de técolas sequera,
inda che quedaría unha cantiga.
Pero a hora morre sen deixar mensaxe...
[Dorna, 7, abril, 1984,
«Caderno de Crítica», p. 15]

No máis fondo da noite ocorre ás veces
No máis fondo da noite ocorre ás veces
que se desperta coma un neno o vento,
e vén soíño polas alamedas
e entra na vila silandeiramente.
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Achégase ata o estanque ás apalpadas,
e párase a escoitar ó seu redor:
¡qué pálidas están as casas todas,
e os carballos, qué mudos!

Despois das oracións
Mais eu sinto que ardo
reina, cada hora máis,
e que me acho máis probe cada noite,
máis canso en cada novo despertar.
Tiro da branca seda,
e entón meus soños temesiños berran:
—Aí, déixame ser dor da túa dor,
sexamos por un mesmo
milagre ambos feridos!

Eros
¡Máscaras e máis máscaras! ¡Hai que cegar a Eros!
¿Quén seu rosto radiante aturar pode
cando el, coma un solsticio do vran, vén
o preludio a romper da primavera?
Hai de sotaque un cambio na conversa.
Todo se torna serio... Algo berrou...
E él bota sobor deles —cal se fora
o interior dun templo— un tremor inefable.
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¡Ai perdidos de súpeto, ai perdidos!
Moi axiña se abrazan como deuses.
Xa a vida se torceu, nace o destino.
Dentro queda chorando un manancial.
[Dorna, 8, marzo-maio, 1985,
«Caderno de Crítica», pp. 41-43]

EN>ES
G. K. Chesterton
El retorno de Eva
Cuando el Hombre se alzó de las rojas montañas
que pulpa de hombre son,
¡qué gigante, costilla de montaña dormida,
torre viva en la luz!
Ni padres conocía ni sucesores tuvo,
ni mañana ni ayer,
pero el sol miró atónito aquel monstruo bellísimo,
el primero y final.
Cuando Dios se asomó a las rojas montañas,
derribado lo vió,
continente aplastado, desparramados miembros,
cabos que azota el mar.
Y Dios se lamentó sobre el Hombre... «Ya nunca
otro veréis como él,
pues nunca hombre nacido tendrá virtud que él tuvo
para asombrar al sol,
hasta que Yo me vista esa roja armadura
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que arcilla de hombre fué,
y lleve sobre el mundo por visera la ciega
máscara de su faz.
En Dios solo la imagen de Dios será esculpida,
sello que Adán llevó:
¡sólo Yo puedo alzar esa carga de escombros
y hacer que ande otra vez!»
Pero, al ver la Hermosura de la Mujer destruída,
cielo caído, habló:
«Corona y maravilla, viejo sueño del mundo,
¿también tú has de morir?
Me duele que me arranquen esta última estrella...
¡Oh no! Yo pagaré.
En esta misma arcilla repetiré el soñado
modelo original.
Y de estas cosas sólo, desplomadas e informes,
Yo la reconstruiré,
plantando el rojo lirio del jardín descuajado
donde ayer floreció,
y así esta dulce ruína surgirá para nunca
caer con Lucifer
Hijo de la mañana, transformada en Estrella
de la Mañana ya».
Y la Nube engulló las montañas, no holladas
desde entonces jamás,
rojas canteras de una creación increíble,
rojas minas de Dios,
y una raza raquítica rodó por los desiertos,
fué rodando sin luz,
mientras se iba rehaciendo otra mortal, creada
para un mundo inmortal,
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hasta que una mañana, desplomada la noche
en blanco amanecer,
sobre los callejones anegados en sombra
a un balcón se asomó
un rostro inconcebible como el rostro olvidado
de aquel primer amor
de nuestro primer padre, primer amor del mundo,
y los hombres, al fin,
vieron a la Mujer hecha para la aurora
cuando eran aún
jóvenes las estrellas, hacia Quien, más groseros
que la rota canción
que en mitad del arroyo canturrea el mendigo,
estos cánticos van.
[Alba, 5, 1950,
p. 18]

GL>ES
Rosalía de Castro
Aquel rumor de risas y canciones...
Aquel rumor de risas y canciones,
ir, y venir, y juguetear;
aquel hablar de cosas que ya pasaron
y de otras que pasarán;
en fin, aquella inquieta vitalidad
juvenil, me hizo tanto daño,
que les dije:
¡Marchaos, y no volváis más!
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Uno a uno desfilaron en silencio,
por aquí, por allá;
igual que las cuentas de un rosario
se esparcen por el suelo.
Y el rumor de sus pasos mientras se marchaban,
vino hasta mí a resonar en tal forma
que quizás nunca resonará
más tristemente
en el fondo del sepulcro
el último adiós que un viviente da a los muertos.
Y al fin me quedé sola; pero tan sola,
que oigo hasta el inquieto revoloteo de la mosca;
y el terco y persistente roer del ratoncillo;
y el crujido del fuego del hogar,
cuando va devorando el zumo fresco de la rama verde.
Y parece que me hablan, que los entiendo,
que me hacen compañía;
y mi corazón les dice, temblando:
¡Por Dios, no os vayáis!
¡Qué dulce, pero también qué triste
es la soledad!
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Ya sé que nada hay...
Ya sé que nada hay
nuevo bajo el cielo;
que otros han pensado antes
las cosas que yo estoy pensando.
Y bien, ¿para qué escribo?
Pues bien; porque somos así:
somos reloj que repite
lo mismo eternamente.

Una vez tuve un clavo...
Una vez tuve un clavo
clavado en el corazón.
Y no recuerdo ya si aquel clavo
era de oro, de hierro o de amor.
Sólo sé que me hizo un daño tan grande,
que me atormentó tanto,
que yo, noche y día, lloraba incesantemente,
como lloró La Magdalena en la Pasión.
«Señor, que todo lo puedes,
—le pedí un día a Dios—
dame valor para arrancar de un golpe
clavo tan estraño.
Y Dios me lo dió, y yo lo arranqué.
Pero ¿quién pensaría?… Después
ya no volví a sentir tormentos
ni supe qué cosa era el dolor.
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Sólo supe que no sé qué me faltaba
donde faltó el clavo.
Y… sí, eché de menos aquella pena…
Tuve nostalgias… ¡Dios bueno!
Este barro mortal que envuelve nuestro espíritu,
¿quién lo comprenderá, Señor?
[Poemas exhumados por
Armando Requeixo, «Presenza de Rosalía
na obra de Xosé María Díaz Castro»,
AA. VV., Cadernos Ramón Piñeiro. XXVI.
Rosalía na cobiza do lonxe, Santiago,
Centro Ramón Piñeiro, 2013, pp. 109-117]

GL>FR
Aquilino Iglesia Alvariño
Je ne vous oublie pas
A l’ombre des treilles que septembre a couvertes
De lourdes grappes, reposant entre le vert
Scintillement des feuilles et un très lointain
Bourdonnement de ruches et de pinèdes,
Je ne vous oublie pas, ô vastes solitudes
De mon pays de bruyères et de genêts.
De mon pays égayé de mille moulins,
De rivières silencieuses enfouies dans l’ombre,
De frustres ponts de pierre enjambant les ruisseaux,
Où des enfants accoudés se mirent dans l’eau.
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Ah! que ne puis-je aujourd’hui, mon amour,
Par ce long soir de vent et de soleil mourant,
Revoir les landes de Silva et de Mosteiro,
Là-bas, en face de San Pedro de Gondél!
Ah! revoir Fonfría, Ermunde et Lúa,
Terres sauvages où je galopai jadis
Sur un cheval rouan à la crinière blanche!
Ah! comme tout au long s’allongeaient les forêts,
Les forêts de Ribón et de Milleiros,
En longues ombres noires derrière les collines.
Marcher entre les monts, sur le chemin d’Aday
Et les landes de Piñeiro remplies de troupeaux,
Et suivre le Miño jusqu’à Lousadéla
Sous les vieux marronniers qui arborent déjà
Les tout premiers piquants de leurs jeunes châtaignes!
J’aimerais me glisser au milieu du tumulte
Des foules de Gandóy et de Bertamil,
De Vilamerélle, Mota et Longaláy,
Sur mon cheval aussi éblouissant que l’or,
Avec toi devant moi, assise sur la selle.
O terres antiques aux chemins ancestraux,
Terres solitaires et froides de Friol,
Pâturages das Lamas, tout noirs de bestiaux,
Et de jeunes poulains. Comme elles chantent bien,
Le soir, sur les aires, vives et turbulentes,
Les filles de Ramelle et de Recamonde!
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Et comme ils chantent bien à la Saint-Froilán,
Les beaux gars de Duarría et ceux d’Ansemáre,
Les fils de la plaine arborée de bouleaux,
Comblée de ses rivières aussi douces qu’un songe.
Je ne vous oublie pas, ô vastes solitudes,
Fiancées de la mer, lointaines et paisibles.
Et quand viendra l’hiver et son voile de neige,
Et que, vieilles déjà, vous voudrez vous parer
De vos blanches robes nuptiales, en attendant
Les longues et douces nuits, palpitantes d’étoiles,
Qu’animent les chevreuils sautant au clair de lune,
Je vous apporterai un collier de patelles,
Et d’un triton de Sálvora l’ample coquille,
Une vaste rumeur de vagues et de nuits,
Dans la baie endormie et calme de mes vers.
[En colaboración
con Françoise Pechère,
Terre d’Espagne. Tierra de España,
Bruxelas, La Renaissance du Livre,
1968, pp. 356-358]
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TRADUCIÓNS INÉDITAS

DE>ES
Rainer Maria Rilke
Día otoñal
Señor: es hora ya. ¡Fué tan largo el verano!
Pon tu sombra, Dios mío, en los cuadrantes,
y suelta el viento ya por las llanuras.
Manda a los frutos últimos que completen su ciclo,
dales dos días más de luz mediterránea;
empújalos, Señor, hasta la plenitud,
y en el preñado vino pon la última dulzura.
Quien hoy no tiene casa, ya no ha de construírla.
Quien ahora está solo, seguirá en soledad,
y andará desvelado, leyendo y escribiendo
cartas inacabables,
e irá rodando por las avenidas
sin encontrar la paz. Así las hojas ruedan.
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El ángel
Con una inclinación de su frente, rechaza
todo límite y traba y compromiso,
pues por su corazón, erguido, gigantesco,
pasa girando el porvenir eterno.
Para él los hondos cielos están llenos de formas;
todas pueden gritarle: ¡Ven a mí, reconóceme!
A sus manos aladas no les des peso tuyo
que sostener, que entonces vendrían hacia ti
en medio de la noche, retándote a combate,
y cruzarían, llenas de cólera, tu casa,
y agarrándote todo como si te creasen,
te arrancarían de tu propia forma.

Eros
¡Máscaras pido para que Eros ciegue!
¿Quién puede soportar su faz radiante
cuando viene a romper, como un solsticio
cruel, el preludio de la primavera?
Surge en la charla un cambio inesperado.
Todo se torna serio... Algo gritó...
Y entonces él arroja sobre ellos —cual si fuera
el interior de un templo— un temblor inefable.
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¡Oh perdidos de súbito, oh perdidos!
Se abrazan de repente como dioses.
La vida se torció, nació el destino.
Dentro queda llorando un manantial.

Después de las oraciones
Pero yo siento que ardo,
reina, cada vez más,
y que me hallo más pobre en cada noche
y más cansado en cada amanecer.
Tiro impaciente de la blanca seda
mientras mis sueños tímidos te gritan:
—¡Oh déjame ser pena de tu pena,
seamos ambos heridos
por el mismo milagro!

Yo temo la palabra de los hombres
Yo temo la palabra de los hombres.
¡Lo dicen todo con tal claridad!
Esto se llama perro; aquello, casa;
el principio está aquí, y el fin, allá.
Y su mentalidad, su juego con la burla...
Ellos todo lo saben: lo que es y lo que fué.
Ya ninguna montaña les es maravillosa.
Su finca y su jardín confinan ya con Dios.
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—¡No os acerquéis! —les grito desde lejos—
que a mí me hechiza oír cantar las cosas.
En cuanto las tocáis, se quedan mudas,
yertas. ¡Me asesináis todas las cosas!

Sinfonía de amor
¿Cómo frenar mi alma para evitar que roce
la tuya? ¿Cómo alzarla por encima de ti
hacia otras cosas? ¡Dios, cómo quisiera,
junto a algo perdido en la sombra, posarla
en un lugar extraño y sellado que ya
no siguiera vibrando mientras tu abismo vibra!
¡Ay, no! Que toda cosa que nos roza a los dos,
a los dos nos apresa como el roce de un arco
que un único sonido de dos cuerdas arranca.
¿Sobre qué violín somos dos cuerdas tensas,
y en manos de qué músico nos hallamos tú y yo?
¡Oh dulce sinfonía!

Es la noc[h]e mi libro
Es la noche mi libro. Resplandecen
sus cubiertas purpúreas de damasco.
Abro sin prisas, con las manos frías,
sus broches de oro.
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Y voy leyendo la primera página,
y me hechiza su tono confidente;
en voz más baja leo la segunda;
la tercera, la sueño.

He aquí la nostalgia
He aquí la nostalgia: vivir en el tumulto
sin tener una patria en el tiempo jamás.
Y esto son los deseos: un diálogo en voz baja
de las horas diarias con la honda eternidad.
Y al fin eso es la vida. Hasta que de un ayer
se alce la hora más sola de todas y, sonriendo
con sonrisa distinta de la de sus hermanas,
se quede silenciosa frente a la eternidad.

DE>GL
Rainer Maria Rilke
O anxo
Cunha incrinación da sua frente, bota [=ceiba]
lonxe de sí todo o que coarta e compromete,
pois polo seu corazón pasa ergueito e xigante
o eterno porvir que xira en remuiños.
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Pra él os fondos céios están cheos de formas [=figuras]
e cada unha pode chamalo: ven eiquí, recoñéce [=identifica].
Ás suas mans lixeiras non lles deas nada da tua
carga de que terman,
pois virían [as mans] a ti de noite, desafiándote
a loitar, e atravesaría[n] a casa como
tolas [=furias], e agarraríante [=colleríante]
coma se te creasen, e arrincaríante
da túa forma.

ES>EN
Ramón de Campoamor
XI. The Vanity of Beauty
To Octavia
Of Beauty or Love I don’t sing,
Beauty is a vain ornament
Which will soon fade,
And Love is but a dark shade.
OCTAVIA
—Oh, is Love but a dark shade?
—That, and nothing else.
The flowers with which you’re crowning
Proudly your head as a goddess—
How soon you’ll see that they are
Only ash!
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OCTAVIA
—Why, are the flowers only ash?
—That, and nothing else.
In your present blooming happiness,
Can you tell me what is happiness,
Can you tell me?
OCTAVIA
—Like a passing wind is happiness?
—Yes, it’s only a wind, my child,
Nothing else!
After young, passionate days,
When you’ve left behind a thousand
Disenchantments,
You’ll find but air, shades, emptiness—
Nothing else, my dear child,
Nothing else!

FR>ES
Alphonse de Lamartine
Aislamiento
Bajo la vieja encina, mil veces en la altura,
cuando se duerme el sol, me siento tristemente...
Paseo mi mirada, al azar, por la llanura,
cuyo cuadro a mis pies se extiende dulcemente...
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Aquí solloza el río de espumas encendidas,
y, serpeando, a lo lejos muere en un vago tul...
Allá tiéndese el lago con sus aguas dormidas,
donde asciende la estrella de la tarde al azul.
A estas cumbres grandiosas de bosques por alfombras,
lanza aún el crepúsculo su supremo fulgor...
Sube el carro ideal de la reina de las sombras,
bañando el horizonte en suave blancor.
Entretanto, lanzándose de la aguja ojival,
se derrama en los aires un religioso són.
Se detiene el viajero. Y el rústico metal
con los últimos ruídos confunde su oración.
A estos cuadros tan dulces mi alma indiferente,
no halla ante ellos ni encantos, ni ensueños, ni conciertos.
Me parece la tierra una sombra inconsciente;
y ya el sol de los vivos no calienta a los muertos...
De cumbre en cumbre, en vano, mi vista aventurera
va, del alba al poniente, del sur al aquilón;
y recorriendo toda esta infinita extensión,
exclamo: «¡En ningún punto ya la dicha me espera!»
¿Qué dicen estos valles, y chozas, y palacios,
vanidad cuyo encanto para mí voló ya?
Ríos, peñascos, bosques, soledades, espacios....
¡un solo ser os falta, y todo desierto está!
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Ya la vuelta del sol comience, o ya termine,
indiferente sigo en su curso al lucero.
En cielo triste o bello, que nazca o que decline,
¿qué importa el sol?... Yo nada de los días espero...
Si pudieran seguirle en su ruta divina
sólo vieran mis ojos vacío y soledad.
Nada quiero de todo cuanto él ilumina;
nada pido, universo, a esa tu inmensidad...
Mas tal vez más allá de ese azul que se ve,
donde el Sol verdadero ilumina a otros cielos,
si pudiera dejar mi despojo a estos suelos,
brillaría a mis ojos lo que tanto soñé.
Allí en la eterna frente de luz me embriagaría,
y hallaría de nuevo la esperanza, el amor,
y ese bien ideal que todo ser ansía,
y que no tiene nombre bajo el sol del dolor...
¡No poder yo, en el carro inmortal de la Aurora,
vaga flor de mis ansias, lanzarme ya hasta ti!
¿Por qué estoy en la tierra de destierro aún ahora?
Nada hay que nos hermane a la tierra y a mí.
Cae la hoja del bosque, y el viento vespertino
se levanta y al valle la lleva en su canción...
Yo soy, yo soy la hoja marchita en el camino:
¡Levántate y arrástrame, borrascoso aquilón!...
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Paul Valéry
Cementerio Marino
TECHO tranquilo y ruta de palomas,
que palpita entre pinos y entre tumbas;
al Mediodía exacto arma sus fuegos
allí la mar, la mar siempre empezándose.
¡Recompensa al final de un pensamiento:
mirar fijo la calma de los dioses!
¡Qué primor de relámpagos consume
tantos diamantes de invisible espuma,
y qué paz se concibe en apariencia!
Cuando sobre el abismo un sol descansa,
efectos puros de una eterna causa,
el tiempo es resplandor, y el sueño, ciencia.
Firme tesoro, templo de Minerva,
masa de calma y pública reserva,
agua que parpadea. Ojo que guardas
tanto de sueño bajo un brial de llamas,
¡mi silencio!... En el alma, arquitectura;
comba dorada de mil tejas, Techo.
Templo del tiempo y un suspiro apenas,
subo al límite puro y me acostumbro,
bien escudado con mirar marino;
y, soberbio ofertorio hacia los dioses,
siembra el deslumbramiento serenísimo
en lo alto un desprecio soberano.
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Como el fruto en el goce se disuelve
y en placer transfigúrase su ausencia
mientras su forma en una boca estínguese,
yo absorbo aquí mi póstuma humareda,
y canta el cielo al alma consumida
el cambio por rumor que hace la orilla.
¡Oh, mira cómo cambio, hermoso cielo!
Después de tanto orgullo y tan extraños
ocios, pero bien dueño de potencias,
yo me abandono a ese brillante espacio;
sobre lares de muertos va mi sombra,
y a su frágil moverse me habitúa.
Expuesta el alma a antorchas del solsticio,
yo te sostengo, ¡oh diáfana justicia
de la luz, la de armas implacables!
Te entrego pura a tu lugar primero.
¡Mírate bien! Que quien luz restituye
supone en sí triste mitad de sombra.
Para mí, sólo a mí, y en mi sér mismo,
en la entraña y las fuentes del poema,
entre el vacío y el suceso puro,
espero un eco de grandeza íntima.
Cisterna amarga, lúgubre y vibrante,
como un hueco futuro en mí sonando.
¿Sabrás, falso cautivo de follajes,
golfo devorador de rejas frágiles,
secreto deslumbrante en ojos ciegos,
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qué cuerpo a un torpe fin me va arrastrando,
qué frente llévame a esa tierra ósea?
Un chispazo allí piensa en mis ausentes.
Sacro, de un fuego sin materia, hermético
fragmento de la tierra hacia la luz,
me place el sitio con antorchas múltiples,
de oro y de piedra y de árboles compuesto,
trémulo el mármol sobre tantas sombras.
Sobre mis tumbas fiel la mar se aduerme.
¡Perra espléndida! ¡Ahuyenta al que es idólatra!
Cuando con gesto de pastor vigilo
sonriendo los carneros misteriosos,
albos rebaños de tranquilas tumbas,
aléjame las púdicas palomas,
vanos soñares e indiscretos ángeles.
Llegado aquí, el futuro es ya pereza.
Nítida sequedad rasca el insecto.
Todo ya ardió, deshecho, y a los aires
va, a yo no sé qué esencias rigurosas.
Vasta es la vida, estando ebria de ausencia,
y es miel el amargor, claro el espíritu.
Felices son los muertos en la tierra
que los entibia y seca de misterios.
Bien alto, el Mediodía, inmóvil, único,
se piensa en sí y en sí se satisface...
Testa completa y sin igual diadema,
yo soy en ti transformación oculta.
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¡Para calmar tu angustia, a mí me tienes!
¡Mis fallas, dudas y arrepentimientos
son el defecto de tu gran diamante!...
¡Pero en su noche, tan pesada en mármoles,
un pueblo, en las raíces de los árboles,
vaga y toma, muy lento, tu partido!
¡Ya se ha fundido en la más densa ausencia!
¡Bebió la arcilla roja blanca especie,
y hasta el don de vivir pasó a las flores!
¿Dónde del muerto está la antigua frase,
el arte fiel, las almas singulares?
Donde ayer nació el llanto, hoy larvas hilan.
Agudos gritos de halagadas jóvenes,
los dientes, el mirar, húmedos párpados,
el seno que en la llama arriesga encantos,
la sangre que en los labios brilla y ríndese,
el postrer don, los labios que lo ocultan,
¡todo a la tierra vuelve y entre en ciclos!
Y tú, gran alma, ¿esperarás un sueño
que no tendrá el color del oro, y olas
que el mar miente a los ojos de la carne?
¿Cantarás cuando seas llama y nieblas?
¡Todo es huir!... Mi presencia es penetrable,
y la sacra impaciencia también muere.
¡Magra inmortalidad, negra y dorada;
consolatriz laureada horriblemente,
que de la muerte haces seno y madre,
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y el engaño feliz y astucia pía!
¿Quién no conoce y quién no hace repudio
de ese cráneo sin nada, risa eterna?
Padres profundos, no habitadas testas,
que, obedientes a tantas paletadas,
tierra sois, confundiendo nuestros pasos.
Aquel roedor gusano irrefutable
no está en vosotros, que pobláis las cajas:
vive de vida en mí y no me abandona.
¿Amor, tal vez, y odio de mí mismo?
Su encía oculta está de mí tan próxima,
que cualquier nombre convenirle puede.
¡Qué importa! ¡Y quiere, y toca, y sueña, y ve!
Mi carne le gustó: desde la cuna
pertenencia yo soy de ese sér vivo.
¡Zenón, cruel Zenón, Zenón de Elea!
¡Me atravesaste con tu flecha alígera,
que vibra y vuela, y que no avanza nunca!
Si el són me va a engendrar la flecha, ¡mátame!
¡Qué imagen de tortura para el alma
el Sol, Aquiles quieto y velocísimo!
¡Oh no! ¡De pie! ¡En la era sucesiva!
¡Romped, oh cuerpo, esta pensante forma!
¡Bebed, mi pecho, los nacientes vientos!
Una frescura, por la mar creada,
me rinde el alma. ¡Oh, qué poder salado!
¡Huyamos a la onda en jadear vívido!
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¡Oh sí, gran mar, dotada de delirios,
piel de pantera, acribillada clámide
por los mil y mil ídolos solares!
¡Hidra absoluta, ebria en carne propia
y azul, que muerdes tu fulmínea cola
en un tumulto, símil del silencio!
¡Se eleva el viento! ¡Hay que vivir ahora!
Mi libro el aire inmenso abre y cierra,
la ola en polvo arriésgase en las rocas.
¡Volad, páginas mías, deslumbradas!
¡Romped, olas! ¡Romped de aguas alegres
el Techo en paz que foques merodean!

FR>GL e EN
Victor Hugo
Gastibeltza
«Gastibeltza»,* o mourán da carabina,
cantaba así:
«¿Ninguén veu por eiquí a dona Sabina,
ninguén de eiquí?»
Vade beilar, aldeáns! A noite está
no monte Falú xa.

*

Gastibeltza = gasti beltza (palabras bascas que significan «o mozo
negro»)
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O vento que vén soprando pola Córda
me toleará,
... me toleará!

Gastibeltza
Gastibel[t]za, the man with the carbine,
sang in these terms:
«Has no man ever seen doña Sabine,
no man of these parts»?
Go and dance, you villagers! The night reaches
the Mount Falou.
The wind that blows across the mountain
will drive me crazy,
...will drive me crazy!

GL>ES
Fermín Bouza-Brey
Loores al Señor Santiago
(por Bouza-Brey, Flor Natural, Juegos Florales, Julio 1945)
Canta en el Mar Mayor una sirena eterna
por mandato de Dios, en una canción llena
de dulzuras de miel, de paz y de frágil armonía,
desde el cerrar de la noche hasta el amanecer...
[canta] cómo vió pasar —con el rostro blanco de asombro—
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guadañando espumas, bajo los rubios destellos del poniente,
una barca solitaria, una «dorna» de piedra
jamás herida por el cincel ni besada por la hiedra,
con mástil de oro puro y velas de diamante,
sin remos ni timón, pero siempre triunfante,
virgen de humano pulimento, limpia de toda mancha...
¡Perfecta, porque así la hizo la mano del Señor!
En torno suyo hervía la naturaleza toda.
Cogidas de las manos, las cosas bailaban en ronda
y de lo alto bajaban estrellas radiantes
desflecando las olas para mirarse en ellas.
Tendido a lo largo, desde proa a popa,
yacía un hombre noble, de cuerpo bien formado,
de anillados cabellos rubios y barba serpeante,
bogando por los cielos su mirada perdida,
sonriendo feliz la majestuosa cabeza
y su cuello apuñalado goteando rubíes.
Muerto en su cuerpo, pero de espíritu inmortal
porque la gracia divina lo había besado en la frente,
El venía escoltado por siete fuertes mozos
que, juntas las manos, entonaban un cántico sagrado,
y que, al divisar desde lejos la tierra de Galicia,
se pusieron en pie, enloquecidos de alegría.
¡Ah, hidalgo apostólico, hijo de la oscura Jaffa
que, por Ti, en la historia se llenó de hermosura!
¡Ah, caballero auténtico, capitán de las Españas,
que doraste las crónicas con el sol de tus hazañas!
¡Ay, romero de romeros! ¡Ay flor de peregrinos
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que surcaste, por Cristo, los más empinados caminos!
¡[Tú] el de los rizos rubios, el del cuerpo arrogante,
Santiago Zebedeo, sabio patrono nuestro,
[tú], el robusto navegante del mar de Galilea,
por quien la ardentía de los peces, aún hoy, enciende
la fe cristiana en las playas de los más lejanos mares
donde el eco devuelve aún tus firmes acentos seculares...
¡Eras Tú, Boanerges, que venías aquel día
a acostarte en la falda de la virginal doncella:
de [esta] tierra verde de ojos inocentes,
la de las castas nubes, la de las aguas transparentes,
[la tierra] del ensueño y la saudade, del embrujamiento y de la fantasía,
donde el aire es música y la lluvia es poesía...
¡Y esta tierra gallega se estremeció toda
igual que una novia blanca en el día de su boda;
supo darte reposo en un bosque secreto,
y, con Lupa la pagana, aprendió el Credo!
Tanto al tenerte muerto como cuando llegaste vivo,
jamás nuestro corazón te ha sido infiel:
te ofreció con sus valles verdes sus mejores sembrados;
se allanó, con sus montes, para que Tú lo escalases
y, arrojando a un lado sus ídolos, generoso y rendido,
se quemó en honor tuyo como un incensario.
¡Decidlo vosotros, valles floridos de Iria Flavia,
cipreses del Ulla, alisos del Avia,
sauces del padre Miño, saúcos junto al Sar,
constelaciones del cielo, cabrilleos del mar!
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Todo aquí se encendió, y se hizo claro y se hizo suave,
desde las almas hasta el sol, tan pronto como Tú viniste.
Y ahora, en tu fiesta, cantan mejor los nidos,
brotan mejor las fuentes, bailan más los molinos,
rebosan los canastos, estallan de opulencia las mazorcas,
y nuestros hijos encienden su más feliz sonrisa.
Mira cómo la Ciudad, sabia y santa por [ser] tuya,
se atavía con las tímidas alhajas de la luna,
y de cada rincón hace surgir, misteriosas,
las mil figuras de las leyendas más hermosas.
[Mira]: ahí viene Isabel de Portugal, la Reina,
con una brazada de rosas; detrás, Caramoniña
deshoja lirios blancos —no más blancos que la cara
de la que los pisotea: la novicia portera de Santa Clara
a quien la Virgen guardó las llaves del Monasterio
mientras ella amó. Viene detrás el viejo romero
Guillermo de Aquitania, que, con el Viernes Mayor,
se murió en nuestro templo... Y al fin, muerta de amor,
soltando melodías, dolorida y contrita,
envuelta en suspiros, desfila la «Favorita».
Allí figuran reyes, Cides y Carlomagnos,
los príncipes de cerca y los Tamerlanes lejanos,
peregrinos, campeadores, capitanes y trovadores,
bordadores y orfebres, monjes y azabacheros;
y mientras en el cielo brilla el camino real
de tu nombre, entre el cortejo en la Catedral,
para ofrendarte, rendida del velar de la noche,
la grandiosa alma de lágrimas que llora Compostela.
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Cuando el mundo se deshace en locuras, ¡oh Santiago,
cuánta necesidad sentimos de que Tú tremoles el bordón,
[de que] eches mano de la barca, y, hoy como ayer,
pesques en el remoto horizonte a hombres acabados
que, haciendo de todo el orbe una sola singladura,
abrasen a todas las almas en tu llama pura!
Cuando se desvanece la Esperanza y la Caridad se apaga,
sálvanos Tú con la Fe, escucha nuestra plegaria:
bendice nuestros campos, nuestro cielo, nuestro mar,
la oscuridad del chubasco, la claridad del resplandor lunar,
la bruma y el viñedo, el peñasco y la rosa,
el valle de alegres mieses y la montaña fragosa,
retamas y cítisos, maizales y linares,
avellanedas nuevas y viejos robledales...
—¡todo lo que nos da pan y vino y luz y fuego,
hartura para nutrirnos, libres de servidumbre!—
[bendice] la iglesia, la casa, el establo, la canción, [nuestra] habla
rítmica y cariñosa como una cuna que se balancea,
el río, la fuente, el viento, la nube y el molino,
el arco-iris precursor y el rocío propicio,
el grillo cantarín y el pájaro navegante
—¡todo lo que nos embellezca, todo lo que nos cante!—
¡todo lo que nos haga limpios, puros y sanos
para dominar en el mundo todos los meridianos,
y pregonar a Cristo donde El sea ignorado...
nuevos Franciscos Blanco o Rosendos Salvado!
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EXPLICACIÓN

DE LAS PALABRAS SUBRAYADAS

JAFFA: Ciudad marítima de Palestina.
ARDENTÍA: («Escamallo») Huella luminosa o estela fosforescente que dejan los peces al deslizarse por el mar.
BOANERGES: Hijo del Trueno.
SAUDADE: Nostalgia, melancolía dulce y serena, mezcla de
ternura y tristeza por el bien ausente; dulce dolor cariñoso...
SEMBRADOS: «Seara» propiamente es «tierra de cultivo,
huerta».
RANDIEIRO: ¿Rendido? Significado incierto.
IRIA FLAVIA: Padrón.
ULLA: Río que pasa por Padrón y que en la desembocadura forma la ría de Arosa, o de Villagarcía.
AVIA: Río de Orense, afluente del Miño, de ricas márgenes.
SAR: Río que pasa por Compostela. Cantado por Rosalía.
PORTERA DE SANTA CLARA: Alude a la leyenda según la cual
una monja portera del Convento de Santa Clara, arrastrada a amores mundanos, abandonó el monasterio. Cuando
regresó, arrepentida, resultó que nadie se había enterado
de su ausencia; pues mientras amó, la Virgen, en figura de
monja, ocupó su puesto en la portería del convento. ¡Tanto
la quería la Virgen!
BORDÓN: Cayado de peregrino, báculo.
SINGLADURA: 24 horas de navegación. «Hacer del orbe una
singladura» equivale a recorrer el mundo sin descansar,
sin etapas, de un tirón.
MIESES: «Ceifa» propiamente es «cosecha, siega».
MOLINO: «Rodicio» propiamente es «rodezno».
CASA: «Chouza» propiamente es «choza».
R. SALVADO: Gran misionero gallego, simpático apóstol de
Nueva Nursia.
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Aquilino Iglesia Alvariño
Lejanos hijos de los ríos silenciosos
Rubios
lejanos hijos felices de los ríos silenciosos;
dulces hijos de los ríos congelados y resplandecientes
donde Ovidio había llorado sus nostalgias.
También yo amo vuestras tierras que no he visto.
Vuestras tierras llanas,
vuestras tierras de ríos inmóviles, sin molinos en inverno,
vuestras tierras, mares silenciosos de ondulantes trigales,
y vuestras gentes de alma ligera y vagabunda
que el viento lleva y trae como copos de nieve.
¡Oh, sí!
Yo amo vuestras tierras de largos caminos sobre la nieve,
siempre desvelados
por las trágicas pisadas de la gente de lejos que pasa en caravana,
por un nocturno galopar de jinetes negros
o por la voz de un recién nacido que llora en medio de la noche.
(Largos caminos dulces y tristes con nostalgias
de las rosas del Sur, de las ondas alegres
y de las puestas de sol sobre las largas olas del Poniente)
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¡Oh, sí!
Yo amo aquellos bosques de blancos abedules,
y las cabalgatas de los cosacos en un enloquecido galope por el desierto,
y vuestras princesas hermosas,
tristes y sin ventura.
Rubios,
lejanos hijos de los ríos alegres, de los largos ríos mudos,
decid: ¿cómo son los patatales de Polonia?
¿Cómo su flor azul, rosada o lila?
Quiero ver el remolino de mariposas blancas y amarillas,
en el rumor de mayo,
sobre el precipitado estruendo de los ríos deshelados.
Rubios, lejanos hijos de los alegres ríos de las montañas,
¿cómo son las riberas
del Maritza y del Struma, llenas de rosas?
¿Qué linderos de perfume y de alegría
tienen vuestras almas desoladas y nómadas?
Rubios, lejanos hijos del Danubio,
¿No hay en la larga noche, noche desierta y huérfana,
de vuestra tierra llana, sola y muda,
una remota nostalgia de tiendas
y de reinas de antaño enamoradas?
Rubios,
lejanos hijos de los ríos largos y silenciosos,
¡yo también amo vuestras tierras que no he visto!
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Yo no os olvido
Bajo las parras de setiembre, ahora
cuajadas de racimos, entre el verde
relampaguear de hojas y un lejano
zumbido de colmenas y pinares,
yo no os olvido, largas soledades
de mi país de brezos y carquexias.
País alboreado de molinos
y ríos silenciosos en la sombra;
puentes de lajas sobre arroyos, donde
niños suspensos míranse en el agua.
¡Ay! ¡No poder, mi amor, en esta tarde
de viento y sol herido, ir recorriendo
las gándaras de Silva y de Mosteiro,
allá frente a San Pedro de Gondel!
¡Y encontrarme a Fonfría, Ermunde y Lúa,
ásperas tierras que galopé un día
en mi roano, el de las blancas crines!
¡Cómo, a lo lejos, se iban alargando
los bosques de Ribón y de Milleiros
en hondísimas sombras tras los cerros!
¡Oh camino de Aday, entre los montes
y eriales de Piñeiro, entre rebaños!
¡Subir con nuestro Miño a Lousadela
entre viejos castaños, que ya apuntan
la primicia triunfal de sus erizos!
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Cómo entraría yo en aquel tumulto
de gentes de Gandoy y Bertamil,
Vilamerelle y Mota y Longolay,
en mi caballo limpio como el oro,
y contigo delante, en el arzón!
Mis viejas tierras de caminos viejos,
tierras solas y frías de Friol,
«Veiga» de Lamas, negra de rebaños
y de jóvenes potros, ¡qué bien cantan
a la tarde, en las eras, bulliciosas,
las mozas de Ramelle y Rocamonde!
Y ¡qué bien cantan por San Froilán
los mozos de Duarría y de Ansemare,
en Tierrallana, esbelta de abedules,
feliz de ríos suaves como un sueño!
Yo no os olvido, largas soledades,
novias del mar, lejanas y gentiles.
Cuando venga el invierno con sus nieves
y —aun viejas como sois— vistáis los blancos
atavíos de novias, esperando
en larguísimas noches palpitantes
de corzos luminosos a la luna,
yo he de llevaros un collar de conchas
y escaramujos de un tritón de Sálvora,
y un resonar de olas y de noches
en la ría dormida de mis versos.
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LA>ES
Francisco Fanego Losada
Canto alegórico
(versión castellana del Carmen allegoricum de F. Fanego
Losada)
I
En el retiro umbroso del campo florecido
que el río fulgurante con lenguas de agua lame,
tristísimo ora el viejo pastor entre suspiros
y, al cielo levantando sus ojos encendidos,
del fondo de su pecho se arranca estas palabras:
«¡Dame presto un pastor, oh Maestro Divino!».
II
Y como del incendio la humareda fragante
se eleva en raudos giros de fluctuante neblina
más allá de las nubes de púrpura y de oro
aspirando a alcanzar las más altas estrellas,
volaba su plegaria a la Mansión Eterna
por el fulgor divino de la noche escoltada.
III
Cuando el sol asomaba su blanca luz, y el campo
caía ante los bellos pies de la primavera,
y el pájaro era un trino de miel, la alba Paloma
Divina, sus dos alas luminosas vibrando,
en vuelo velocísimo cayó del cielo y sobre
el asiento del coro se quedó aleteando.
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IV
Y al encender la noche sus estrellas, cual lluvia
de flores, en la brisa bajaba un suavísimo
rumor, como un heraldo del Pastor de Israel.
Cuando abría el tomillo y la casia, en el valle,
Amintas, entre sueños, sollozaba tendido
sobre hojas de laurel de penetrante aroma.
V
Y en la alegre mañana del mes del sacrificio
expiatorio, retoza el cordero en los prados
presintiendo los silbos del pastorcito bueno,
y la boca del viejo pastor canta su júbilo,
y en la vieja ciudad de Mindonio los címbalos
elevan a los astros su alborozado estruendo.
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OUTROS POEMAS

DE
Wozu?
ICH liebe dich. Ich weiss
doch nicht warum du
in mein Lebe tritts, so kalt
und weiss.
Immer schlittre ich auf deinem
Eis.
Mit dir immer zu spielen? Ach,
wozu?

¿Para qué?
EU ámote. E noustante,
non sei por que entras ti na
miña vida,
ti tan branca e tan fría.
¿Eu sempre a patinar sobre o
teu xelo?
¿Sempre a xogar contigo? Pro
¿pra qué?
[Dorna, 17, xaneiro de
1991, p. 14]
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FR
Chanson
(orixinal en francés de Xosé María Díaz Castro)
LES JOURS s’en vont, ma mignonne.
Soleils, neiges, vents et pluie!
Larmes sans but que personne
jamais n’essuie!
Le soleil tombe et se lève.
Des étoiles, des oiseaux!
Et nous ne sommes qu’un rêve
sans repos.
Nous avons aimé, ma reine.
Deux coeurs, deus flammes, deux roses!
L’amour efface la peine,
il est le vin des choses.
Les mots s’éloignent sans cesse,
mais l’amour reste debout!
Un mot n’est qu’une caresse;
l’amour c’est tout.
J’écris les vers, tu les chantes.
La mesure, la chanson!
Mais la mort, Belle Dormante,
fane nos fleurs au balcon!

98

Canción
(versión galega do texto anterior feita polo propio autor)
Os días vanse, prendiña.
Soles, neves, ventos, choivas!
Bágoas sen porqué que nunca
ninguén enxoita.
O sol cae e volve a erguerse.
Máis estrelas, máis paxaros!
E nós somos sóio un soño
sen acougo.
Quixémonos, miña reina.
Dous corazóns, fogo e rosas!
O amor desfai a door;
o amor é o viño das cousas.
As palabras foxen sempre.
Sóio o amor queda en pé!
A palabra é só carisia.
O amor, todo o é.
Eu faigo versos, ti cántalos.
Eu, o compás; ti, a canción.
Pro a morte, a Bela Durmida,
nos murcha as frols no balcón...
[Dorna, 6, maio de 1983,
«Caderno de Crítica
Literaria», pp. 17-18]
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Hymne au Socialisme
«Ô troun-de-bon-goï!»
Je m’éveille,
je m’écrie:
«Ô troun-de-bon-goï!»
(comme il est écrit
dans le poème «Mireille»
de Mistral, le poète félibre),
parce que je suis un homme libre,
ô merveille!
Je m’éveille
pour chanter la gloire de l’avenir,
le Socialisme, le printemps du monde,
qui est en train de venir
tel qu’une eau profonde,
qui monte, jaillit et inonde.
J’entends des oiseaux chanter sur l’arbre,
sur le marbre
du tombeau du Capitalisme sans fleurs,
du Fascisme en-allé sans retour.
D’où viennent ces lueurs?
Je vois déjà le jour,
j’entends le chant éperdu des oiseaux;
une brise étrange lèche les ruisseaux,
effleure le gazon.
Je brise les liens de mon sommeil,
je vois le soleil
se lever rayonnant sur l’horizon,
sur le monde sombre,
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chassant les ombres
d’un passé mortel et mort.
La veille
j’étais debout sur le quai d’un port
sans bateaux.
Mais ce matin j’entends les oiseaux
et je m’éveille
et je m’approche de la fenêtre.
Le soleil pénètre
le branchage des hêtres,
inonde la campagne,
gagne
les foyers endormis, les huttes, les usines,
les monts et les ravines.
Je m’éveille.
J’oublie le port sans bateaux de la veille.
Ce n’est pas un rêve!
Le soleil se lève!
C’est enfin l’aube si longtemps attendue,
si longtemps défendue!
C’est, enfin! le soleil du Socialisme, qui monte
dans le ciel, pour chasser
l’injustice et la honte
d’une société foncièrement corrompue,
c’est le soleil qui illumine
les foyers appauvris, les huttes, les usines,
les bidonvilles du monde, les racines
d’un arbre monstrueux qui suce la sève
du pauvre qui aspire
à ne pas vivre en esclave.

101

Le monde enfin respire!
Le soleil enfin se lève!
Le monde enfin se lave!
Je joins mon petit chant au chant des oiseaux,
«Ô troun-de-bon-goï!». Je quitte ma maison,
en fredonnant une chanson
pour me joindre à un monde nouveau...

Je ne sais pas
Nous nous étions abordés
dans la vie avec émoi.
Puis nous nous sommes aimés,
et je ne sais pas pourquoi!
Puis doucement tu es morte,
et j’ai mis des lis sur toi.
Or l’amour frappe a ma porte,
et je ne sais pas pourquoi!
DC 1942
Traducción castellana: Nos habíamos encontrado en la
vida, y fue una emoción. Después nos hemos querido, ¡yo
no sé por qué!
Después, dulcemente, te moriste, y yo deposité lirios
sobre ti. Ahora el amor llama a mi puerta ¡yo no sé porqué!
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Jeunesse
Ma belle! C’est la jeunesse.
Je la sens.
Ton sourire me caresse.
Mon printemps, c’est ton printemps.
Allons voir la cathédrale
du bois. Un orchestre est là.
La branche est grammaticale,
le vent effeuille les cas!
Les oiseaux roulent sans cesse
tour à tour les temps du verbe.
Ma belle, c’est la jeunesse.
Un vent affolé caresse
tes cheveux frais comme l’herbe.
Quel printemps que ton sourire.
Restous là. C’est notre tour
maintenant je vais te dire
qu’est-ce que l’amour!
DC 1942
Español: JUVENTUD.— Hermosa mía! Esta es la juventud.
Yo la siento. Tu sonrisa me acaricia. Tu primavera es mi
primavera.
Vamos a ver la catedral del bosque. Allí hay una orquesta.
La rama es gramatical; el viento deshoja los casos (de la
declinación).
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Turnándose, los pájaros cantan sin cesar los tiempos del
verbo. ¡Hermosa mía, es la juventud! Un viento alocado
acaricia tu cabellera, fresca como la hierba.
Tu sonrisa es una primavera. Quedémonos ahí. Ahora nos
toca a nosotros ¡ahora voy a explicarte lo que es el amor.

Mon Dieu...
Mon Dieu,
j’abhorre tan de misères
qui surpayent sur la terre,
qui sóffrent aux yeux.
J’abhorre les traits noirs
de tant de mains basses
j’abhorre l’ombre qui passe,
qui va et vient pour me déchoir.

Ô toi, qui sur l’abîme de la tristesse...
Ô toi, qui sur l’abîme de la tristesse
as su bâtir l’empire de ton sourire,
ciel étoilé sur un champ de martyre
ou disparut le rêve d’une promesse,
regarde le ciel!: la lune, avec tendresse,
reflète dans sa face de masque en cire
ta joie, qui nous éveille et nous attire
vers une aurore d’amour et de jeunesse.
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La nuit est morte, ami!, voici l’aurore
penchée sur l’horizont d’un ciel de gloire
berçant d’un chant nouveau la terre en larmes;
et c’est le jour, ce chant nouveau et sonore
qui porte partout la grande et belle histoire
d’une âme toute amour, douceur et charme.

Où vont-ils...
Où vont-ils
ces fils
du néant?
Où vont-ils en mouvant
ses gros bras de gèant?
Adieu, terre maudite,
pour de la guerre infinie.
Adieu, contemple ma fuite
vers la vraie et sainte Patrie.
Adieu, je m’en vais, moi.
¡Je ne retournerai jamais à toi!

LA
IV
Si quis dixerit res finitas
tum corporeas tum spirituales,
aut saltem spirituales, e divina sustantia emanasse,
aut divinam essentiam sui manifestatione,
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vel evolutione fieri omnia;
aut denique Deum esse ens universale seu indefinitum
quid esse determinando constituat
verum universitatem in genere,
species est individua distinctam...
«anathema sit».

V
Si quis non confiteatur
mundum resque omnes quae in eo continentur
et spirituales et materiales, secundum totam suam substantiam,
a Deo ex nihilo esse productas;
aut Deum dixerit non voluntate
ab omni necesitate libera,
sed tam necessario creasse, quam necessario amat se ipsum,
aut mundum ad Dei gloriam
conditum esse negaverit,
«anathema sit».
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NOTAS

«Mis primeras canciones»
Este poema, como os dous seguintes («En la hondísima
noche» e mais «María, ya sé…»), apareceu publicado no
sexto número da revista Alba, en 1950. Aínda que a tradución de todos tres non figura asinada, sábese, por diferentes motivos expostos no lugar correspondente do estudo
introdutorio, que son da súa autoría.
«Mis primeras canciones» é unha tradución da poesía
«Meine frühverliehnen Lieder», que Rilke incluíu —como
os orixinais alemáns de «En la hondísima noche» e
«María, ya sé...»— no seu libro Die frühen Gedichte
(Leipzig, Insel-Verlag, 1913).
Desta mesma composición consérvanse entre os papeis
do poeta outras dúas versións inéditas. Ambas están sen
datar. Unha delas figura manuscrita nunha folla escrita
polo anverso e o reverso, na que tamén están os autógrafos dos outros dous poemas de Rilke traducidos por Díaz
Castro para Alba e incluso un cuarto texto, «Día otoñal»,
do que me ocupo en detalle máis abaixo.
Todo parece indicar que esta versión manuscrita foi a
base da que se partiu para a publicación en Alba, pois a
coincidencia é case total e as diferenzas limítanse apenas
a cuestións de puntuación e ao que parece un erro de lectura na versión publicada en Alba que afecta á primeira
palabra do derradeiro verso.
Como en todo son idénticas agás na última estrofa,
transcribo aquí esta a partir do manuscrito inédito:
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Pero yo era el único, entre todos,
que estaba solo. Y las dejé caer:
como corales sueltos
huyeron resbalando por la noche...
Da súa parte, a versión mecanoscrita tamén inédita
forma parte dun feixe de seis follas mecanografadas que
conteñen nove poemas de Rilke («Después de las oraciones», «El ángel», «En la hondísima noche», «Eros», «Es la
noc[h]e mi libro», «He aquí la nostalgia», «Mis primeras
canciones», «Sinfonía de amor» e «Yo temo la palabra de
los hombres»), varios deles coñecidos noutras versións,
mais algúns unicamente obrantes nesta colección, como
se irá vendo.
Esta versión mecanoscrita presenta tamén algunhas
variantes puntuais respecto da publicada en Alba que
afectan, fundamentalmente, á puntuación, o emprego dalgunha maiúscula e a variación do comezo do primeiro
verso da segunda estrofa e, outra volta, a primeira palabra
do derradeiro verso. Reproduzo, a seguir, esta versión
mecanografada:
Mis primeras canciones, ¡cuántas veces
se las canté a la Noche
en la paz de las ruínas
enredadas de verde!
Y yo hubiera querido, una tras otra,
engarzarlas en rondas,
regalo y joya que colgar al cuello
de una rubia chiquilla adolescente.
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Pero yo era el único, entre todos,
que estaba solo. Y las dejé caer:
como corales sueltos,
huyeron resbalando por la noche.

«En la hondísima noche»
Esta poesía, como a anterior e a posterior, publicouse
no sexto número de Alba, correspondente a 1950, e tamén
traduce unha composición do libro de Rilke Die frühen
Gedichte (1913), neste caso «Manchmal geschieht es in tiefer Nacht».
Existen deste texto outras dúas versións no legado do
poeta que se atopan no solto autógrafo e mais na colección mecanografada aos que me referín cando describín a
ecdótica do poema anterior. A maiores, o poema ten
tamén unha outra versión en galego baixo o título «No
máis fondo da noite ocorre ás veces», da que me ocupo
máis abaixo.
A versión manuscrita difire da publicada en cuestións
de acentuación, algunha solución sinonímica e, sobre
todo, os dous versos finais. Velaquí:
En la hondísima noche ocurre a veces
que se despierta, como un niño, el viento,
viene solito por las alamedas
y entra en el pueblo, dulce, dulcemente.

111

Luego se llega, a tientas, al estanque
y se pára a escuchar en torno suyo.
¡Y ve que están todas las casas pálidas
y los robles, tan mudos!
En canto á versión mecanoscrita, tamén esta amosa,
sobre todo, cambios na acentuación, troco de sinónimos e
algunha reordenación sintagmática que pouco altera o
sentido do poema:
En la hondísima noche ocurre a veces
que se despierta como un niño el viento:
viene solito por las alamedas
y entra en el pueblo dulce, dulcemente.
Se acerca a tientas al estanque, y luego
se detiene a escuchar en torno suyo:
¡qué pálidas están las casas todas,
y los robles, qué mudos!

«María, ya sé...»
Coma os dous poemas precedentes, tamén este se publicou no número seis da revista Alba de 1950 e traslada un
poema de Rilke dos Die frühen Gedichte (1913), en concreto
o titulado «Maria». E o mesmo que ocorría naqueles casos,
tamén aquí o feixe de planas mecanoscritas e mais o solto
manuscrito conteñen variantes da composición, que ten,
igualmente, a súa versión en galego publicada en Dorna
como «María, ben sei...», tal como logo explicarei.
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Nesta ocasión a versión autógrafa ofrece importantes
cambios respecto da impresa, que afectan tanto a cuestións semánticas coma fonométricas:
María:
ya sé que estás llorando.
¡Cómo quisiera, en alabanza tuya,
llorar!
Con la frente en las piedras,
llorar.
Son incendios tus manos.
Si yo pudiera deslizar, María,
teclas bajo tus manos,
tu tendrías al menos para ti una canción.
Pero muere el momento
sin dejar testamento...
Por outro lado, a versión mecanoscrita coincide case
exactamente coa publicada, agás no título, que neste caso
é «María, yo sé...», e, consecuentemente, o segundo verso,
que tamén reza «yo sé que estás llorando».

«María, ben sei...»
Deste texto a única versión que se conserva é a publicada no número 7 da revista Dorna de 1984 e apareceu
integrada no interior do seu «Caderno de Crítica».
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Secasí, cómpre non esquecer que se trata da tradución
ao galego do texto «Maria» dos Die frühen Gedichte (1913)
de Rilke, que xa trasladara Díaz Castro ao castelán máis de
trinta anos antes para a revista Alba (vid. supra).
Agora ben, lonxe do que puidese pensarse, esta versión
galega non é unha simple traslación, pola súa vez, do
texto castelán, senón que a súa estrutura e solucións demostran que se trata dunha nova tradución, pois difire
notablemente respecto das paralelas castelás.

«No máis fondo da noite ocorre ás veces»
Este poema é unha tradución do xa amentado
«Manchmal geschieht es in tiefer Nacht», incluído nos Die
frühen Gedichte (1913) de Rilke. Díaz Castro trasladouno
ao castelán en Alba en 1950 e deixou del tamén varias
outras versións inéditas nesta lingua.
A versión que aquí se insire apareceu publicada no
«Caderno de Crítica» do oitavo número de Dorna, en
marzo-maio do 1985, e acompañouse doutras dúas traducións do praguense: os poemas «Despois das oracións» e
mais «Eros» (vid. infra).
Ademais, desta composición existen outras dúas versións inéditas, unha delas manuscrita e outra mecanoscrita. A primeira, titulada «Sucede ás veces no fondal da
noite», é, en realidade, un borrador que aparece cheo de
riscaduras e que presenta interesantes variantes respecto
do texto editado. Tal como a nós chegou, amosa este
aspecto (as liñas horizontais indican variantes desbotadas
polo autor, pero presentes no autógrafo):
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No máis fondo da noite ocurre ás vezes
[Sucede ás veces no fondal da noite]
que se desperta como un neno o vento:
e [entra] ven soliño polas alamedas
e entra a modo na vila, caladiño.
[e entra na vila amodo e caladiño]
[e na vila entra amodiño, caladiño]
Achégase ó estanque ás apalpadas
e párase a escoitar ó seu redor;
qué [pálidas] esluadas están as casas todas
e os carballos qué mudos.
[qué mudos os carballos]
A versión mecanografada coincide coa publicada, pois
todo parece indicar que é o mecanoscrito que enviou á
revista, na que operaron unha revisión normativizadora
do orixinal:
No máis fondo da noite ocurre ás vezes
que se desperta coma un neno o vento,
e ven soliño polas alamedas
i entra na vila silandeiramente.
Achégase ata o estangue ás apalpadas,
e párase a escoitar ó seu redor:
¡qué pálidas están as casas todas,
i os carballos, qué mudos!
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«Despois das oracións»
A composición é unha tradución do «Nach den
Gebeten» que aparecía nos Die frühen Gedichte (1913) de
Rilke e publicouse no oitavo número de Dorna en marzo-maio de 1985, onde tamén se contaban a precedente «No
máis fondo da noite ocorre ás veces» e a posterior «Eros».
Igual que sucedía con outras poesías, tamén neste caso
hai unha versión castelá, que ficou inédita no feixe de textos mecanoscritos ao que xa me teño referido en varias
ocasións.
Alén da versión en galego publicada, existe outra mecanografada que é o orixinal enviado á revista, onde se
limitaron a puír o texto dos desvíos da norma, aínda que
introduciron un signo de acentuación na primeira palabra
do sétimo verso que arrastra a unha comprensión equívoca do poema que ficaba clara no mecanoscrito orixe:
Mais eu sinto que ardo,
reina, cadora máis,
e que me hacho máis probe cada noite,
máis canso en cada novo despertar.
Tiro da branca seda,
i entón meus soños temesiños berran:
—Ai, déixame ser dor da tua dor,
sexamos por un mesmo
milagre ambos feridos!
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«Eros»
É a terceira das composicións (xunto a «No máis fondo
da noite ocorre ás veces» e «Despois das oracións») publicada no número oito de Dorna en marzo-maio de 1985.
Traduce o texto homónimo dos Letzte Gedichte (1924) rilkeanos e del tan só se conserva outra copia inédita en castelán no feixe de mecanoscritos xa varias veces citado
(vid. infra).

«El retorno de Eva»
Trátase dunha tradución do poema de Gilbert Keith
Chesterton «The Return of Eve», inserido no volume The
Queen of the Seven Swords (1926).
Apareceu na quinta entrega de Alba, en 1950, un
número onde tamén se publicou o poema diazcastriano
«Trabajos de amor perdidos».
É o único poema en lingua inglesa traducido por Díaz
Castro que se conserva, pois outros textos de Whitman,
Eliot ou Yeats que parece que puido traducir non se publicaron, nin tampouco se gardou copia deles no seu legado.

«Aquel rumor de risas y canciones...»
Este poema así como os dous seguintes escribiunos
Díaz Castro para dar a coñecer á súa familia política a
obra en galego da xenial Rosalía, como xa expliquei no
lugar correspondente do estudo introdutorio.
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Tanto esta composición como as dúas que aquí a
seguen foron obxecto de exhumación nun meu artigo
(«Presenza de Rosalía na obra de Xosé María Díaz
Castro», AA. VV., Cadernos Ramón Piñeiro. XXVI. Rosalía
na cobiza do lonxe, Santiago, Centro Ramón Piñeiro,
2013, pp. 109-117), onde dei conta tamén da admiración
que dende novo sentiu Díaz Castro por Rosalía, de quen
copiou íntegros Cantares gallegos e Follas novas, libros
que moito influíron na súa poesía.
En concreto, esta tradución traslada ao castelán o
poema galego «Aquel romor de cántigas e risas...», décimo cuarto dos inseridos nas «Vaguedás» de Follas novas
(1880). Como acontece tamén nas dúas poesías seguintes, a versión que Díaz Castro ofrece é unha tradución
sen versalizar, o que fala da súa provisionalidade. Para
facilitar a lectura, ofrezo aquí todas tres versalmente
restituídas.

«Ya sé que nada hay...»
Como se acaba de explicar para o poema precedente
e como tamén acontece co seguinte, esta poesía foi
exhumada por min e forma parte tamén das «Vaguedás»
rosalianas de Follas novas (1880), das que constitúe o
segundo dos seus textos. O mesmo que no caso anterior,
a versión de Díaz Castro ao castelán ficou prosalizada e
aquí versalízase.
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«Una vez tuve un clavo...»
Esta tradución do famosísimo «Unha vez tiven un
cravo...», poema décimo das «Vaguedás» de Follas novas
(1880), é o derradeiro dos rosalianos trasladado por Díaz
Castro, a quen o tema da dor vital e a angustia simbolizada polo cravo feridor lle resultaron unha poderosa metáfora que incluso espellou nalgunha das súas composicións
de Preguerra.
Coma nos dous casos precedentes, tiven oportunidade
de exhumar esta tradución, da que neste libro reproduzo
o orixinal manuscrito.

«Je ne vous oublie pas»
Esta composición é, en realidade, unha cotradución de
Díaz Castro en colaboración coa hispanista belga Françoise Pechère, quen a incorporou ao seu libro Terre
d’Espagne. Tierra de España, publicado en Bruxelas polo
selo La Renaissance du Livre en 1968, onde tamén se
recolleu a tradución ao francés de «Penélope» que realizou a propia editora.
O poema é unha versión do «Non me esquenzo de vós»
de Aquilino Iglesia Alvariño, que aparecera por vez primeira en 1948 no número inicial de Alba e logo foi inserido no poemario De día a día (1960).
Cómpre salientar que, para facilitarlle a Pechère o
acceso ao texto, Díaz Castro realizou unha tradución ao
castelán (vid. infra), que foi a que aquela empregou para
axudar no traballo de versionado ao francés.
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«Día otoñal»
Este texto é unha tradución do «Herbsttag» de Das Buch
der Bilder (1902) que se conserva no mesmo solto sen
datar no que aparecían «María, ya sé...», «Mis primeras
canciones» e mais «En la hondísima noche», xustamente
as tres composicións que logo foron parar a Alba, que,
porén, non acolleu este «Día otoñal».
Deste poema existe outra versión no feixe de textos
mecanoscritos ao que teño aludido repetidamente ao
longo destas notas. As variantes que presenta respecto da
tradución manuscrita son notables:
Señor, es hora ya. ¡Fué tan largo el verano!
Pon tu sombra, Dios mío, en los cuadrantes,
y suelta el viento ya por las llanuras.
Manda a las frutas últimas que se vuelvan de oro,
dales dos días más de luz mediterránea,
empújalas, Señor, hacia su plenitud,
clava en el vino espeso la postrera dulzura.
Quien hoy no tiene casa, ya no ha de construírla.
Quien ahora esté solo, lo estará eternamente
y andará desvelado, leyendo y escribiendo
cartas inacabables, o por las avenidas
rodando ciegamente entre las hojas ciegas.
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«El ángel»
A poesía é unha tradución de «Der Engel», texto dos
Neue Gedichte (1907) de Rilke.
A súa única versión en castelán gárdase no feixe de
mecanoscritos ao que veño referíndome, mais existen
outras dúas versións inéditas e autografadas redactadas
en galego (vid. infra).

«Eros»
Este poema tamén figura entre esas seis planas mecanografadas con textos de Rilke e é unha tradución do
poema homónimo dos Letzte Gedichte (1924) que, como xa
escribín máis arriba, ten unha versión en galego que apareceu publicada en Dorna en 1985.

«Después de las oraciones»
Tamén pertencente ao conxunto de textos mecanoscritos que recollen ese monllo de poemas rilkeanos, esta
poesía é tradución do «Nach den Gebeten» dos Die frühen
Gedichte (1913), do que se publicou unha versión en galego feita por Díaz Castro para o oitavo número de Dorna en
1985 e do que se conserva unha outra versión inédita en
galego escrita á máquina (vid. supra).
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«Yo temo la palabra de los hombres»
Poema que só se atopa nesa gavela de mecanoscritos
con versións de Rilke. Traduce o orixinal alemán «Ich
fürchte mich so vor der Menschen Wort» dos Mir zur
Feier. Gedichte (1899).

«Sinfonía de amor»
Coma no caso precedente e nos dous seguintes, tamén
se conta nese feixe de follas manuscritas e é unha versión
do poema de Rilke «Liebes-Lied», incluído nos Neue
Gedichte (1907).

«Es la noc[h]e mi libro»
Esta composición, que amosa un ben visible erro de
picado no título que corrixo, forma parte do moitas veces
amentado conxunto mecanoscrito e é tradución do «Der
Abend ist mein Buch. Ihm prangen...» dos Die frühen
Gedichte (1913) rilkeanos.

«He aquí la nostalgia»
Coma os poemas anteriores, cóntase entre o grupo de
textos mecanografados de Rilke que Díaz Castro traduciu.
O orixinal alemán ao que remite titúlase «Motto» e publicouse nos Die frühen Gedichte (1913).
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«O anxo»
Este poema consérvase en dous manuscritos dos anos
80. O primeiro deles, que é o que decidín reproducir facsimilarmente, é o único dos dous que ficou completo,
aínda que presenta numerosas riscaduras e variantes
entrecorchetadas que respectei na transcrición.
O segundo semella ser unha copia que o poeta tentaba
deixar en limpo, pero quedou inconcluso. Os versos que
desta versión se conservan presentan importantes cambios respecto do outro autógrafo:
Cunha incrina da fronte, ceiba lonxe
de sí todo o que liga e compromete,
pois por seu corazón pasa ergueito e xigante
o eterno porvir, xirando en remuiños.
Pra él os fondos céios están cheos de formas,
cada unha berrar pode: «ven eiquí, recoñece».
Ás suas mans lixeiras non
lle dias ningún peso teu pra que terme
del;
pois virían a ti de noite, des
Á parte desta versión fragmentaria inacabada, existe
outro mecanoscrito inédito redactado en castelán que xa
foi presentado máis arriba.
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«The Vanity of Beauty»
Este poema é unha tradución ao inglés da dolora
«Vanidad de la hermosura», ese particular xénero lírico
inventado polo escritor asturiano Ramón de Campoamor
no que se alían lixeireza, sentimento, concisión e importancia filosófica. Neste caso, a composición apareceu integrada no volume xustamente titulado Doloras (1840), un
dos máis coñecidos do autor.
Díaz Castro non sentía grande admiración por
Campoamor. É máis, considerábao un autor menor e se
o traduciu foi unicamente para compracer un xefe seu
no CSIC, quen se empeñou en que lle gustaría poder ler,
nun «inglés perfecto», algúns poemas de Campoamor e
Núñez de Arce, tal como o propio Díaz Castro lle confesou a Luís González Tosar nunha carta que reproduce
nun seu traballo o profesor Xosé Manuel Salgado, «Díaz
Castro e Dorna. A creba dun silencio», Dorna, 17, xaneiro de 1991, p. 30:
Verbo deste tema das traducións, a Vdes. quizabes
lles parecería raro que eu traducira ó inglés, por
exemplo, poemas de R. de Campoamor. Foi un
capricho do antigo director do noso Instituto, que
estaba adeprendendo o inglés cunha profesora británica e pedíume que lle traducira a un «inglés perfecto» algúns poemas de Campoamor. Traducinlle
algúns, e soio lles mandei a Vdes. unha mostra
como curiosidade. Tiven que decirlle a aquel director que eu non quería seguir traducindo a ese poeta.
Se non fora porque el mo tiña pedido, eu endexa-

124

mais traduciría nada de poetas tan mediocres como
Campoamor, Núñez de Arce ou outros pseudopoetas
e pseudofilósofos. Esa é a explicación.

«Aislamiento»
Díaz Castro tiña a Alphonse de Lamartine entre as súas
lecturas predilectas. A pegada deste poeta francés na
escrita do de Guitiriz faise evidente nos cadernos de mocidade, Follas verdes (1934) e Follas ô aire (1935), onde hai
numerosos ecos das Méditations poétiques (1820), unha
das cales, a titulada «Isolement», é a que traduce aquí Díaz
Castro.
Ademais da versión que se reproduce facsmilarmente,
existe outro manuscrito que contén unha versión alternativa da tradución e que, polas riscaduras que amosa e o
maior desleixo na letra, talvez fose un primeiro borrador
deste poema que trasladou en 1933, pois deixouno datado
ao pé. Copio, a seguir, estoutra versión de «Aislamiento»:
Bajo la vieja encina, mil veces en la altura,
cuando se duerme el sol, me voy triste a sentar...
Y sobre el cuadro virgen de esta inmensa llanura
mis miradas perdidas revuelan al azar.
Aquí solloza el río de espumas encendidas
y en la hondura lejana en zigzags va a morir...
Allá tiéndese el lago con sus aguas dormidas,
donde el trémulo véspero se ve al azul subir...
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A estas cumbres frondosas, cuyo silencio adoro,
lanza aún el crepúsculo su postrero fulgor...
La reina de las sombras sube en su carro de oro
besando el horizonte con un rayo de amor.
De pronto, despeñándose de la aguja ojival,
cruza el mar de los aires un religioso son:
se detiene el viajero... Y el rústico metal
con la voz de la noche confunde su oración...
Y ante estos dulces cuadros, mi alma va indiferente,
sin sentir ni un transporte, ni un ensueño de amor.
La tierra me parece una sombra inconsciente:
¡no da el sol de los vivos ya a los muertos calor!
Por los cuatro horizontes va en vano aventurera
mi vista. En vano escala ese azul ideal...
Y, absorto ante los cielos, clamo: «¡Ya no me espera
la dicha en ningún punto de este mundo mortal!»
¿Que dicen esos valles, y chozas, y palacios,
cuyo perdido encanto ya nunca ha de volver?
Florestas, arroyuelos, soledades, espacios...
¡un ser habéis perdido, y os quedasteis sin ser!...
Ya el sol ría en el alba, ya caiga en Occidente,
mi vista, indiferente, sigue el giro del Sol...
Ya encienda un día triste, ya alumbre un cielo riente,
¿qué importa el sol? ¡Del tiempo ya nada espero yo!...
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Que, si bogar pudieran tras su estela divina,
mis ojos sólo hallaran vacío y soledad...
Yo nada, nada quiero de cuanto él ilumina;
¡nada pido, Universo, a esa tu inmensidad!
Mas, tal vez, tras el cielo que se abre a nuestros ojos,
allí donde arde el Sol que ningún ojo ve,
si pudiera en el mundo dejar ya mis despojos,
¡brillaría a mis ojos lo que tanto soñé!
Allí en la ansiada fuente de la luz, me embriagaría,
allí hallaría de nuevo la esperanza, el amor;
y ese bien ideal que todo ser ansía,
y que no tiene nombre bajo el sol del dolor.
¡Ah, no poder volar en alas de la Aurora,
vaga flor de mis ansias, y lanzarme hasta ti!...
¿Por qué estoy desterrado en la tierra aun ahora?
Yo no soy de la tierra, y ella no es para mí.
Cae la hoja en el bosque, y el viento vespertino
levántase, y al valle la lleva en su ascensión...
Yo soy, yo soy la hoja marchita en el camino:
¡levántate y arrástrame, implacable aquilón!

«Cementerio marino»
Entre os autores en lingua franca aos que máis estima
lles profesaba Díaz Castro, Paul Valéry ten un lugar prin-
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cipal e, de entre toda a súa produción, sen dúbida é Le
cimetière marin (1920) o texto que máis o cativou.
Tanto é así que se conservou, nun feixe de follas perfectamente mecanografadas e grampadas, unha tradución
completa ao castelán deste longo poema co título
Cementerio marino. Para acometela, Díaz Castro axudouse doutras traducións existentes, como a que Francisco
Fernández del Riego fixera para o noveno número de
Grial en xullo-agosto-setembro de 1965 ou a que lle
reproduciran a Jorge Guillén no ABC o 3 de maio de 1973,
o que nos dá a pista para datar a versión do guitiricense,
que debeu de realizarse xustamente nese 1973 ou, en todo
caso, no primeiro lustro daquela década.
Alén destas traducións alternativas doutros autores,
Díaz Castro gardou tamén o manuscrito onde copiou o
poema orixinal francés, no que mesmo inseriu algunha
nota aclaratoria, como a que explica a que camposanto se
refire o título: «El de la ciudad de Sète, donde está enterrado el poeta» ou o volume en que se integraba este
extenso poema: «Incluído en Charmes».

«Gastibeltza»
Tamén dende o francés, pero neste caso ao inglés e
ao galego, traduciu Díaz Castro un fragmento dun
poema de Victor Hugo, concretamente «Guitare», texto
pertencente ao libro Les Rayons et les Ombres (1840), do
que o de Guitiriz trasladou os versos iniciais titulándoos
«Gastibeltza».
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A composición, mecanoscrita, ía acompañada dunha
nota aclaratoria que explicaba o significado da palabra
vasca que lle daba título: «Gastibeltza = gasti beltza
(palabras bascas que significan ‘o mozo negro’)».
Cómpre non esquecer que o poeta tiña un coñecemento
do éuscaro que lle permitía este tipo de interpretacións,
pois casara en 1954 cunha rapaza de Urretxu, María
Teresa Zubizarreta Bengoetxea, quen proviña dunha
familia moi identificada coa súa terra, para a cal o idioma de seu era importante.
Este «Gatibeltza» é un texto moi popularizado, que
posúe versións musicais moi coñecidas e que é probable
que Díaz Castro coñecese, pois o orixinal francés que
reproduce para a tradución non respecta, exactamente, a
textualidade do escrito de Hugo e si engade algúns xiros
que aparecen no tema cantado por Georges Brassens.

«Loores al Señor Santiago»
A tradución ao castelán deste longo poema en galego
de Fermín Bouza-Brey naceu tras asistir Díaz Castro, en
compaña do seu benquerido amigo Iglesia Alvariño, á
entrega de premios dos Xogos Florais de Santiago en xullo
de 1945. Impactado polo texto do escritor de Ponteareas,
decide homenaxealo vertendo o poema gañador, que fora
xa entón publicado en forma de opúsculo pola Editorial
Compostela.
A versión manuscrita de Díaz Castro non só se amosa
moi coidada nas solucións, senón que mesmo incorpora
un glosario final no que dá conta da «Explicación de las
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palabras subrayadas» no texto. Nel, achega interesante
información toponímica, dilucida alusións lendarias, dá
noticia de personaxes históricos e, incluso, engade aclaracións de tipo léxico.
Este interese pola poética de Bouza-Brey que revela a
tradución das Loores ao Señor Sant-Yago foi revalidado
polo guitiricense noutras ocasións, pois nunha carta a
Xosé Luís Méndez Ferrín de 1969 incluíu o seu nome
como un dos autores que lle merecían maior consideración no panorama literario galego da altura e, tamén,
cando Díaz Castro axudou a François Pechère na escolma de autores da parte galega do seu Terre d’Espagne.
Tierra de España (1968) recomendou a inclusión nela de
Bouza-Brey (vid. infra).

«Lejanos hijos de los ríos silenciosos»
A estreita relación que mantiveron dende rapaces
Aquilino Iglesia Alvariño e Xosé María Díaz Castro tiña de
se revelar tamén, xaora, textualmente. Por suposto, sendo
o de Guitiriz, como era, un consumado tradutor, era esperable que tivese a tentación de trasladar algún texto do
seu vello amigo e compañeiro de angueiras.
Así acontece coa versión mecanoscrita ao castelán do
poema «Lonxanos fillos dos ríos silandeiros», un texto
de Leva o seu cantare (1961) que Díaz Castro versionou
co obxecto de que dous colegas seus tradutores puidesen realizar traslacións do mesmo para publicalas na
revista Dorna.
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Por tanto, esta tradución diazcastriana foi o texto ponte
que empregou Wëbe Feenstra para realizar a versión holandesa do décimo número de Dorna de maio de 1986, que apareceu publicada baixo o título de «Gij verre zonen van de stille rivieren», pois o guitiricense conservou entre os seus
papeis o mecanoscrito desta versión, como tamén gardou o
que, co título «Ďalekí synovia tichých riek», lle fixo ao checo
Francisco Stévek, texto este último que ficou inédito.

«Yo no os olvido»
Esta tradución autógrafa ao castelán é tamén unha versión ponte que Díaz Castro realizou para que a hispanista
belga Françoise Pechère accedese ao texto e traducise con
el «Non me esquenzo de vós», poesía publicada por vez
primeira en 1948 no número inicial de Alba que despois se
inseriu en De día a día (1960).
O poema, por tanto, figura tamén trasladado ao francés
por Díaz Castro e Pechère na antoloxía desta última, Terre
d’Espagne. Tierra de España (1968), tal como xa sinalei
máis arriba.
Dáse a circunstancia, amais, de que por este poema
tiñan gran querenza os máis próximos amigos de Iglesia
Alvariño, entre eles, por suposto, Díaz Castro, pero tamén
o compañeiro común Xosé Díaz Jácome.
Nunha carta inédita que Iglesia Alvariño lle envía a
Díaz Jácome —á parte de parabenizalo por uns versos
premiados e preguntarlle polo amigo de ambos, Díaz
Castro— dá a pista desta preferencia tanto do mindonien-
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se coma do guitiricense por «Non me esquenzo de vós»,
que acababa entón de publicarse; velaí:
Villagarcía, 1 noviembre 1948
Mi querido José Díaz Jácome:
Acabo de recibir tu carta y los poemas
premiados, que editaste con suma exquisitez y que
son francamente deliciosos. Supongo que estarías
en Madrid con Díaz Castro. Aunque me parece que
no por otro lado, ya que la dirección que me envía él
hoy mismo es Doña Urraca, 19, pral. izqda. Sin duda
lo que ocurrió es que tú le escribiste. (…)
Al terminar tu carta me pondré a la copia de
«Non me esquenzo de vós». También Díaz Castro me
pidió una.
Muchas gracias por todo, y recibe un fuerte
abrazo de
Aquilino Iglesia

«Canto alegórico»
Díaz Castro sentiu sempre non só fondo respecto senón
sincera admiración por quen fora o seu profesor no
Seminario de Mondoñedo, o célebre latinista Francisco
Fanego Losada.
Cómpre advertir, amais, que esta admiración era
mutua, pois Fanego Losada foi un dos primeiros en felicitar a Díaz Castro cando este se fixo cos galardóns dos
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Xogos Florais de Betanzos, feito sobre o que mesmo escribiu a crónica «Mondoñedo: otro poeta laureado» para El
Ideal Gallego do 21 de agosto de 1946.
Nunha carta inédita que lle enviou días antes ao de
Guitiriz faise manifesta a ledicia polo premio e, tamén si,
o vencello amigable e admirativo que os unía:
Mondoñedo, 22 de agosto de 1946
Sr. D. José María Díaz Castro
Villares de Parga
Mi querido amigo: Con indecible júbilo me
enteré por la prensa del doble triunfo que acabas de
obtener en los Juegos Florales de Betanzos. Sin
demora envié al Ideal Gallego tu «vera effigies»,
recortada de una foto que conservaba mi hermano,
y con ella unas líneas de presentación haciendo
resaltar tu formación humanística para honor de
nuestro Seminario. Del número en que esto se
publicó remití a Villagarcía sendos ejemplares para
tí y para Aquilino.
En la Hoja del Lunes he leído y releído con suma
complacencia tu bellísima «Canción a la ciudad de
Betanzos».
Y, aunque, por no saber donde te hallabas estos
días, encargué al amigo Alvariño te trasmitiese mi
felicitación cordialísima, al tener noticia de que te
encontrabas en Villares, me creo en el deber de
escribirte para reiterártela con toda la efusión de mi
alma.
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Y con un saludo de mi hermano, que me encarga
te haga presente la suya, muy cariñosa, recibe el
más afectuoso abrazo de tu antiguo amigo y
humilde capellán,
Francisco Fanego
Xa que logo, non debe de estrañar que desta amizade
agromase a decisión de traducir Díaz Castro o opúsculo
latino do seu vello profesor, Carmen allegoricum (1945),
un longo poema en hexámetros escrito con motivo da consagración episcopal do prelado mindoniense José Souto
Vizoso que o guitiricense mecanografou ao castelán e que
é o que aquí se recupera nunha versión que non acababa
de convencer ao sempre perfeccionista Díaz Castro, pois
confésalle nunha nota manuscrita anexa ao destinatario
da tradución, o tamén poeta Luís González Tosar, que
«esta traducción no salió ‘redonda’, sino esquinada, debido a la premura del tiempo en aquella urgente ocasión», o
que fai sospeitar que a versión diazcastriana puidese terse
empregado no seu día para algunha lectura pública ou
similar.

«Wozu?»
A historia ecdótica deste poema é complexa. A versión
que se facsimila é a definitiva, dado que foi a que viu finalmente a luz no número dezasete de Dorna, en xaneiro de
1991. Alí apareceu a composición, escrita directamente en
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alemán por Díaz Castro, acompañada da tradución ao
galego, tamén do autor.
Agora ben, entre a súa documentación conserváronse
varias outras copias deste texto. Dúas delas aparecen
nunha folla manuscrita. Son propostas ben diferenciadas
do poema que figuran sen titular. Todo parece indicar que
son os primeiros bosquexos da poesía que logo foi parar á
revista. Aquí os están:
Ich liebe dich. Doch ich weiss
nicht warum du
tritts in mein Leben so kalt und weiss.
Immer schlittre ich auf dem Eis.
Immer mit dir zu spielen! Wozu?
E o segundo:
Ich liebe dich. Ich weiss
doch nicht warum du
in mein Leben tritts, so kalt und weiss.
Immer schlittre ich auf deinem Eis.
Mit dir immer zu spielen! Aber wozu?
Tamén existe outra versión do poema mecanografada
nos anos oitenta, esta si titulada «Wozu?» e acompañada
doutras tres composicións, todas en castelán: «Experiencia»,
«Tedio» e «Mitos».
Este texto, que o poeta aclara que é un «poema propio,
en alemán», amosa variacións respecto dos dous anteriores e, amais, ofrece unha nova tradución, neste caso ao
castelán. Así reza a poesía en alemán:
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Ich liebe dich. Ich weiss
doch nicht warum du
in mein Leben tritts so kalt und weiss.
Immer schlittre ich auf deinem Eis.
Mit dir immer zu spielen! Aber wozu?
E así a súa tradución ao castelán, que Díaz Castro titulou «¿Para qué?»:
Yo te quiero. Y, no obstante,
no sé por qué penetras en mi vida,
tú tan blanca y tan fría.
¡Yo patinando siempre sobre tu hielo!
¿Jugar siempre contigo? ¿Y para qué?

«Chanson»
Con este título publicouse un poema no «Caderno de
Crítica Literaria» do sexto número de Dorna, en maio
de 1983, que se anunciaba como un «orixinal en francés de
Xosé María Díaz Castro». A canda el ía tamén a «versión
galega do texto anterior feita polo propio autor», que apareceu baixo o título «Canción».
«Chanson» é un dos varios poemas que o de Guitiriz
escribiu en lingua gala, un idioma co que se familiarizou
xa dende os tempos de estudante no Seminario de Mondoñedo e no que leu, directamente, moitos dos líricos que
na mocidade e despois o influenciaron.
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Tamén si, como tradutor profesional verteu dende esta
lingua diversos textos, algúns de índole literaria, como se
veu (cfr. supra), e outros moitos de carácter técnico.
Fica, pois, patente o dominio que desta lingua tivo Díaz
Castro, o que fixo que fose o francés, por número de textos e intención, o seu terceiro idioma de creación tras o
galego e o castelán.

«Hymne au Socialisme»
Este longo poema dos anos oitenta poida que sexa o
máis insólito dos escritos por Díaz Castro. Dende logo, é
o máis rechamante entre os que redactou en linguas
alleas ao galego e ao castelán.
A súa impregnación ideolóxico-política fai del un
auténtico hapax na produción diazcastriana, pois nin na
súa vertente de creador lírico nin na restante produción
tradutora hai ningún outro texto de carácter tan comprometido coma este canto ao socialismo, decididamente
contra o capitalismo feroz e o fascismo.
Non foi Díaz Castro un autor que se significase na súa
escrita por manter posicións de compromiso partidario
expreso. Si que hai poemas do de Guitiriz que poden, e
deben, lerse en clave social, mais son textos que, en ningún momento, fan expresa a súa filiación ideolóxico-política, de aí a singularidade deste «Hymne au Socialisme».
Así as cousas, cabería pensar mesmo se a autoría desta
composición lle corresponde, en verdade, a Díaz Castro.
Esa dúbida asaltoume durante un tempo des que coñecín
a versión mecanoscrita que se facsimila, mais disipouse
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ao dar cunha nova versión, neste caso manuscrita, que vai
encabezada do seguinte xeito: «“Hymne au Socialisme”.
Par Xosé Mª Díaz Castro, soi-disant paysan galicien».
Obsérvese que non se di «Traduit par», senón, simplemente, «Par», co engadido «soi-disant paysan galicien»,
que lle engade esa pátina popularizante para presentar o
poema coma un froito máis de quen se considera parte do
humilde pobo traballador, valioso como integrante desa
fraternidade anónima, non tanto pola súa singularidade
autorial.
Transcribo aquí esoutra versión do poema que ficou
manuscrita e inconclusa e que, polas mínimas variacións
que presenta respecto do texto mecanografado e as vacilacións e riscaduras que amosa, parece que puido ser o
seu borrador previo:
«Ô troun-de-bon-goï!»
Je m’éveille,
je m’écrie:
«Ô tron-de-bon-goï!»
(comme il est écrit
dans le livre «Mireille»
de Mistral, le poète félibre),
parce que je suis un homme libre,
ô merveille!
Je m’éveille
pour chanter la gloire de l’avenir,
le Socialisme, le printemps du monde,
qui est en train de venir
comme une eau profonde
qui monte, jaillit et inonde.
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J’entends des oiseaux chanter sur l’arbre,
sur le marbre
du tombeau de la Droite du Capitalisme sans fleurs,
du Fascisme en allé sans retour.
D’où viennent ces lueurs?
Je vois déjà le jour,
j’entends le chant éperdu des oiseaux,
une brise étrange lèche les ruisseaux,
éffleure le gazon.
Je brise les liens de mon sommeil,
je vois le soleil
se lever rayonnant sur un monde sombre l’horizon,
sur un monde sombre,
chassant les ombres
d’un passé mortel et mort.
La veille
j’étais debout sur le quai d’un port
sans bateaux.
Mais ce matin j’entends les oiseaux,
et je m’éveille
et je m’approche de la fenêtre.
C’est l’aube Le soleil pénètre
le feu le branchage des hêtres,
inonde la campagne,
gagne
les foyers endormis, les huttes, les usines,
les monts et les ravines.
Je m’éveille.
J’oublie le port sans bateaux de la veille.
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Ce n’est pas un rêve!
Le soleil se lève!
C’est enfin l’aube si longtemps attendue,
si longtemps défendue!

«Je ne sais pas»
Este poema foi redactado orixinalmente en 1942, tal
como figura na versión manuscrita que se reproduce en
facsímile, onde aparece seguido da tradución ao castelán
en prosa.
No anverso desa mesma folla pode lerse tamén a composición castelá «Vivir-morir», escrita no mesmo tempo.
No reverso a que aparece é a poesía «Jeunesse», tamén en
francés e de 1942, que vai igualmente acompañada da tradución ao castelán en prosa (vid. infra).
Á parte desta versión, existen outras tres mecanografadas. A primeira forma parte do Caderno-Borrador
Mecanoscrito (1948), onde non se ofrece tradución dela,
e apenas varía respecto do texto de 1942, unicamente en
cuestións de puntuación e o segundo verso da segunda
estrofa:
Nous nous étions abordés
dans la vie, avec émoi.
Puis, nous nous sommes aimés,
et je ne sais pas pourquoi!
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Puis, doucement, tu es morte...
Oh combien de pleurs sur toi!
Or l’amour frappe à ma porte,
et je ne sais pas pourquoi!...
A segunda aparece nunha folla solta mecanoscrita e
sen datar, onde tamén se contan as composicións castelás «Pelícano», «Postguerra», «Cadena perpetua» e «Vía
de agua».
Textualmente esta versión, que tampouco ten tradución, é case idéntica á que recolle o Caderno-Borrador
Mecanoscrito (1948), do que só se aparta en cuestións de
puntuación e algunha exclamación:
Nous nous étions abordés
dans la vie, avec émoi...
Puis nous nous sommes aimés,
et je ne sais pas pourquoi.
Puis, doucement, tu es morte.
Oh combien de pleurs sur toi!
Or l’amour frappe à ma porte,
et je ne sais pas pourquoi!
A derradeira das versións mecanografadas pertence
aos anos 80, ten como título «Puis...» e figura acompañada
dos poemas casteláns «Muiñeira» e mais «Pirámides truncadas». Fóra dos dous primeiros versos e do segundo
verso da segunda estrofa, os cambios redúcense a simples
cuestións de puntuación:
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Nous nous étions rencontrés
sur la route avec émoi.
Puis nous nous sommes aimés,
et je ne sais pas pourquoi!
Puis, doucement, tu es morte,
et je mis des lis sur toi.
Puis... l’amour frappe à ma porte
à nouveau, l’amour m’emporte,
et je ne sais pas pourquoi!

«Jeunesse»
Este poema conservouse no reverso dunha folla solta
manuscrita onde tamén aparecían a composición en castelán «Vivir-morir» e mais a poesía en francés «Je ne sais
pas», que ía acompañada da tradución ao castelán en
prosa (cfr. supra).
«Jeunesse» está asinado ao pé coas iniciais dos apelidos
do autor e figura datado en 1942. Na parte inferior da
plana aparece tamén a tradución castelá, igualmente en
prosa.
A diferenza de «Je ne sais pas», semella que Díaz Castro
se esqueceu deste poema logo de crealo, pois non o recolleu nin no Caderno-Borrador Mecanoscrito (1948) nin en
ningunha outra colección anterior ou posterior, polo que
esta versión manuscrita é a única que del existe.
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«Mon Dieu...»
Este poema e mais «Où vont-ils...» (vid. infra) aparecen
manuscritos a lapis na traseira dunha folla solta. No
anverso descóbrese, en tinta negra, o remate do poema en
castelán «Ingenuidad», composto nos «Ejercicios espirituales de 1932. 19-XI-32».
Por tanto, é plausible supor que aproveitase o reverso
para escribir estes poemas en francés nalgún momento
posterior e probablemente non moi afastado no tempo.
De por parte, ambos os textos constitúen a confirmación de que, a idade moi temperá e estando aínda no
Seminario, Díaz Castro adquirira destreza suficiente no
idioma de Molière para atreverse a compor versos nel.

«Ô toi, qui sur l’abîme de la tristesse...»
Soneto que se conserva nun solto mecanoscrito e sen
datar. Tampouco aparece título ningún que o identifique
nin marca ou indicación da que poida deducirse a época
en que foi escrito, aínda que o tipo de papel usado, coincidente co dalgúns outros textos diazcastrianos, parece que
o sitúa entre as composicións da primeira Posguerra.

«Où vont-ils...»
Esta poesía manuscrita figura xunto a «Mon Dieu...»
(cfr. supra) no reverso dun solto de finais de 1932, época
pola que parece que debeu de ser escrita.
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Coma no caso de «Mon Dieu...», é un bo exemplo do
dominio que o mozo Díaz Castro, con apenas dezaoito
anos, adquirira xa da lingua francesa, que estudaba nas
aulas, pero na que tamén lía en publicacións que conseguía fóra do Seminario.

«Si quis dixerit res finitas...»
Este texto e, tamén, o posterior figuran nunha folla
solta manuscrita e parece que pertencen a unha serie
maior da que se perdeu parte, pois a composición leva na
cabeceira unha indicación numérica de orde, «IV», e o
poema seguinte, «Si quis non confiteatur...», prosegue
como «V».
Que formaban ambos os dous parte dun conxunto
maior confírmao tamén tanto a lóxica temática que os
vencella coma o feito de que mesmo compartan o retrouso final: «anathema sit».
Estas composicións dos anos 30 hai que entendelas
como un exercicio retórico no que o mozo Díaz Castro,
seminarista cando as escribe, ensaia a súa pericia na lingua do Lacio, probablemente a pedimento do que daquela era profesor seu na materia, o coñecido latinista
Francisco Fanego Losada, quen animaba os seus alumnos
a que ensaiasen este tipo de escrita para perfeccionar a
destreza no idioma.
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«Si quis non confiteatur...»
Co poema anterior, «Si quis dixerit res finitas...», aparece nun solto manuscrito como mostra única dunha serie
máis ampla da que se perderon os restantes textos.
A súa existencia demostra a habelencia e o dominio na
escrita en latín dos que era capaz un ben noviño Díaz
Castro, o que ben xustifica o alcume co que os seus compañeiros seminaristas o adornaban: O Poeta.
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ADDENDA

Rematada a redacción deste Cartafol de traducións e
outros poemas fun consciente da inconcreción coa que
me manexei á hora de presentar dous textos inseridos no
volume, os titulados «Si quis dixerit res finitas...» e «Si quis
non confiteatur...». En efecto, escribín eu que estes eran
«un exercicio retórico no que o mozo Díaz Castro [...]
ensaia a súa pericia na lingua do Lacio, probablemente a
pedimento do que daquela era profesor seu na materia, o
coñecido latinista Francisco Fanego Losada, quen animaba os seus alumnos a que ensaiasen este tipo de escrita
para perfeccionar a destreza no idioma» (p. 144). Porén,
deixei de sinalar, e é omisión que quero agora explicitar,
que estes textos son versificacións de escritos en prosa
previos que o autor elaborou poematicamente ata convertelos en creacións de segundo grao, razón pola cal decidín
incorporalos á obra.
Os hipotextos en cuestión proceden do articulado cuarto e quinto do primeiro capítulo dos Canons do Concilio
Vaticano I (poden consultarse na Acta et decreta sacrosancti et oecumenici Concilii Vaticani die 8 decembris
1869 a SS. D. N. Pio P. IX inchoati, Friburgi Brisgoviae,
1871, pp. 177). Son, por tanto, textos De Deo rerum
omnium Creatore, prosa dogmática cristiá sobre a que
Díaz Castro operou unha refactura versalizadora, transformando os escritos de partida cunha nova disposición
en liñas versais que acomodou á pauta da dicción rítmica
que atopou no texto orixe.
A propósito desta intervención poematizadora, o latinista Xosé Antonio López Silva escribiu recentemente un
artigo («Díaz Castro e o mundo clásico. Un achegamento
íntimo», Diario de Ferrol, 17-5-2014, p. 44) no que incidía
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na natureza creativo-versal dos textos, dos que deixou dito
que neste volume procede «a consideración poemática
dos textos latinos Si quis dixerit res finitas e Si quis non
confiteatur, que correctamente asume e pon de relevo
Armando Requeixo, dado que os orixinais manuscritos
ofrecen unha clara disposición poética».
Velaí, pois, como debe entenderse a incorporación de
ambos á presente obra, na que figuran non como creacións orixinarias do autor, mais si como refacturas versais
e, polo mesmo, unha escrita que engade valores estilísticos no xogo verso-fónico que esa particular disposición
textual é quen de transparentar. Son, xa que logo, creacións súas, pois é a transformación poemática a que lles
confire tal condición.
ARMANDO REQUEIXO
21/05/2014
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