
Unha insua para Díaz Castro
UNHA MOSTRA SOBRE O AUTOR DE NIMBOS NO ANO DO SEU 

CENTENARIO E CANDO SE LLE ADICA O DÍA DAS LETRAS GALEGAS

PRESENTACIÓN

O poeta dun único libro e con tódolos libros dentro del. Así podería describirse a Xosé María Díaz 
Castro, o poeta de Guitiriz, o cal redescúbrese para os galegos cando se cumpre o centenario do seu 
nacemento e se lle adica, ó fin, o Día das Letras Galegas. Un recoñecemento chegado cando boa parte 
do seu universo esvaécese ó mesmo ritmo co que medran as silveiras e cubren ese mundo de aldea de 
principios do século XX no que el mesmo asegurou que foi nado á poesía.

Nesta mostra, promovida dende o Centro de Artesanía e Deseño da Deputación de Lugo, réndese 
unha homenaxe a ese universo inspirador dalgúns dos versos máis feitos da lírica galega. Non se trata 
dunha análise da súa dimensión literaria ou biográfica, se non dunha invitación para entrar nos 
recunchos da súa conciencia emotiva, na insua de verbas e imaxes onde a beleza fireuno para sempre.

Exhibición
A mostra inaugúrase o martes 13 de maio na Capela de Santa María, en Lugo, onde estará durante alo 
menos dúas semanas para despois trasladarse ó pabillón 4 do Centro de Artesanía e Deseño, no que  
ocupará o espazo expositivo do Obradoiro do Libro.

Proposta artística
Na exposición, composta por oito módulos, mestúranse artesanía, danza, audiovisual, fotografía... coa 
intención de ofrecer unha mirada peculiar sobre o universo deste autor lucense. Está plantexada como 
unha experiencia para o visitante, na que se persigue xenerar curiosidade sobre a súa obra e figura, 
ademais de sobre o entorno e contexto no que foi nado á poesía, a terra Chá lucense. É tamén unha 
mostra moi colaborativa, xa que se inclúen obras audiovisuais, textos e sons de arquivo ou realizados 
para outros contextos e que son exhibidos polo seu interese á hora de coñecer o mundo diazcastriano.

Arquivo
Todo o arquivo persoal do poeta que se emprega son reproducións e foi xenerosamente cedido para esta mostra 
por Alfonso Blanco Torrado, responsable da Asociación Cultural Xermolos e depositario do seu legado, e co 
consentimento da Editorial Galaxia e dos familiares de Xosé María Díaz Castro.
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