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                                                                                             Nº13. Maio 2014 

  
Maio é o mes das flores. O inicio do verán celta. O Beltaine. E do Beltaine 

falaremos ó final deste boletín, e das pólas de xestas nos coches. Pero antes de 

chegar ali falaremos de Xosé María Díaz Castro, poeta homenaxeado no Dia das 

Letras Galegas deste ano. Tamén vos mostraremos a axenda cultural do noso 

concello para este mes de Maio, con especial fincapé na ghaiteirada2014, 

organizada por esta asociación, e presentarémosvos algunha das novas seccións 

que se van sumando ao noso renovado boletín. 

Agardamos que esta nova imaxe e que estes novos contidos sexan do voso agrado.  

Saúdos. 

 

 

- Persoeiro do mes : Xosé Manuel Diaz Pardo. 

- Axenda Cultural. 

- Proxecto “As nosas hortiñas”. 

- Faladoiro Literario. 

- Artigo: O Beltaine celta e Galicia. 
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: Xosé Manuel Diaz Castro. 

 

   A Xosé Maria Diaz Castro, adicaselle o Día das Letras Galegas deste 

2014, ano que coincide con primeiro centenario do seu nacemento. 

   Poeta e tradutor natural da parroquia dos Vilares (Guitiriz), onde 

naceu no seo dunha familia labrega en febreiro de 1914, inda que 

morou grande parte da súa vida en Madrid, onde se desempeñou 

como funcionario público. Retornou á súa terra natal a principios da 

década dos oitenta do século pasado. Daquela puxo casa na vila de 

Guitiriz, onde morreu en outubro de 1990. 

   Educado na escola "habanera" que promovera na parroquia a 

sociedade de instrucción "Villares y su comarca", constituída en La Habana en 1912, formouse 

logo no seminario conciliar de Mondoñedo, onde ingresou en 1929. Alí, alén de cursar os 

estudos regulamentados da carreira eclesiástica case ao completo, comezou o seu interese 

polas linguas e deu os primeiros pasos na escrita 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 mindoniense 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 como Crecente Vega, Iglesia Alvariño, Alvaro 

Cunqueiro ou Diaz 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 por Iglesia 

Alvariño. En 1948 gañou praza de funcionario público e ingresou como tradutor no Ministerio 

da Gobernación. Posteriormente, exerceu en diversos organismos oficiais (Instituto de Cultura 

Hispánica, Consello Superior de Investigacións Científicas), ata a súa xubilación e final 

retorno a Galicia. 
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  Aínda que a súa vocación literaria abrollou durante a súa mocidade, a expresión escrita da 

mesma demorou moitos anos en se manifestar. Na década dos corenta gañou o primeiro 

premio de Poesía galega nos "Juegos Florales de Betanzos" de 1946 cun "tríptico á groria da 

betanceira" e, nos anos cincuenta comezou a publicar algúns poemas en revistas como Alba, 

dirixida por Ramón González-Alegre, quen consideraba a Díaz Castro como "un poeta de 

verdade", o máis sólido dos que colaboraban na revista. Nesta publicación deu a lume sete 

poemas, entre eles o máis famoso do autor, "Penélope" (Alba, nº 4, 1950). En 1955, Francisco 

Fernández del Riego inclúe algúns poemas de Díaz Castro na súa antoloxía Escolma de poesía 

contemporánea, IV. Os contemporáneos (Galaxia, 1955), o que constitúe un paso decisivo 

para a definitiva incorporación do poeta ao sistema literario galego. 

 

   Esta incorporación foi obra de varios amigos, algúns deles moi vinculados ao proxecto da 

editorial Galaxia, que o animan de forma constante a escribir versos que poidan conformar un 

libro. Aínda que se sente satisfeito e mesmo "orgulloso" do apoio que lle prestan "los 

escritores paisanos míos", entre os que menciona a Carballo Calero, Piñeiro e Celso Emilio, 

alén de Iglesia Alvariño e de González-Alegre (carta a Fernández del Riego do 14.5.1959), o 

certo é que tarda en dispoñer de orixinais: "desde los tiempos de ALBA, no he escrito ni una 
línea y el original de que disponía no era suficiente para la extensión de un libro normal". 

 

   O tal libro acabaría por ser Nimbos, un poemario que veu a lume en Galaxia a mediados de 

1961 e que consagraría a Díaz Castro como un autor poético singular no contexto da 

literatura galega de posguerra, que abaneada entre o lirismo intimista de autores xa 

consolidados como Iglesia Alvariño (Cómaros verdes, 1947), as achegas dos novos como 

Novoneyra (Os eidos, 1954) 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 Diaz 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 postguerra, salientando a súa 

poesía pola economía expresiva, depurada técnica, intimismo e, desde logo, un fondo 

espiritualismo cristián que se combina cun certo panteísmo. 
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Nimbos é un libro breve, que consta de 32 poemas, 

agrupados en sete epígrafes ("Pórtico", "Noite", "Lus", 

"Espranza", "Milagre", "Sono", "Ferida") que, con todo, 

amosan unha grande coherencia e homoxeneidade, como 

propia dun autor maduro e de elaboración poética moi 

demorada. A súa lingua é coidada, se ben incorpora moitos 

dialectalismos chairegos, que o propio autor aclara nun 

glosario final tanto en Nimbos como noutras entregas 

poéticas. A recepción que a crítica coetánea fixo do libro 

foi entusiasta, como mostran as recensións de R. Otero 

Pedrayo, Carballo Calero, A. Cunqueiro, R. Lugrís, X. M. 

Álvarez Blázquez ou X. L. Franco Grande. Este aprecio foi 

constante en toda a historia da literatura galega 

contemporánea de modo que podería dicirse, con X. L. 

Méndez Ferrín, que Nimbos representa "un dos cumes da 

poesía galega posterior á guerra civil". Dentro desta obra, 

cómpre salientar o poema "Penélope", pola súa 

condensada e radical descrición de Galicia como unha tea 

que se está a facer e desfacer de modo constante. 

 

A obra poética de Díaz Castro en lingua galega posterior a 

Nimbos é 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 

manterían o autor como un mestre poético para as novas 

xeracións agrupadas ao redor desta publicación, que dirixía 

Luís González Tosar. 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 profesionais como por  

A Cerna 

Hase de amara a cousa hastra a 
sangue.  

O verdadeiro amor enferra en neve,  

ara nun mar de rosas suco leve,  

ai pro acudulla en sangue. 

 

Tinguéuseche o machado en sangue 
loura.  

¡ Ai como, cernador, doi a batalla  

cos que un ama!¡ Que moura é a 
sombra moura 

do machado na galla! 

 

Despida contra o ceo A Que Non 
Fala,  

a póla firme coma un xuramento,  

berra nos dentes do machado e 
estala 

e tordea no vento… 

 

Sobre os cómbaros dondos coma un 
velro,  

sobre as cornas dos boi, sobre o 
camino,  

a fraga berra, coucorexa o melro,  

cai arroulando un niño… 

 

Eu vinte contra o sol, nunha hora 
tola,  

Abrazado ó teu toro, derregando 

a traxedia de Deus. ¡ Doinos a póla,  

pro seguimos cernando! 

 



 

 

5 

 

vocación literaria. El, que consideraba a tradución como unha operación de notable 

dificultade, "un xeito de recreación" que precisaba tanto de ciencia como da arte, acometeu a 

tradución ao galego ou ao español (e mesmo 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 el mesmo; de autores españois como Federico García Lorca ou Rafael Alberti e, 

naturalmente, de diversos creadores da literatura occidental como R. M. Rilke, W. Whitmann, 

A. Rimbaud, W. B. Yeats ou Paul Valèry. 

 

   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 Martinez López, Image of Spain (The University of Texas, Austin, 

1960), colaborou co envio de varios poemas de seu e textos doutros poetas, como o vasco 

"Xavier de Lizardi" que, infelizmente, non foron finalmente 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 profesora e crítica 

Françoise Pechère para compoñer o volume Terre d'Espagne (Bruxelles, 1968), no que están 

incluídos poemas dos cancioneiros trobadorescos, de Rosalía, Bouza Brey, Aquilino Iglesia 

Alvariño, Celso Emilio e o seu "Penélope", a carón de poemas vascos, cataláns e unha grande 

variedade de autores en lingua castelá, tanto do interior como do exilio. En ambos 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!". Díaz Castro contribuíu brillantemente a tornar máis visible a tradición 

literaria galega.  
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: Maio. 

- Venres 9, as 00:00 : Flying Carpet. 

- Venres 16, as 00:00 : Ghitarrada especial das letras Galegas. 

- Venres 23, as 00:00 : Karbon 14. 

- Venres 30, as 00:00 : Rambling Rose. 

 

 

- Domingo 4, as 20:00 : monologo “Chungo”, de Luis 

zahera. 

- Venres 9, as 21:30 : Concerto da Banda de Musica 

municipal de Ribadumia en conmemoración do Día das 

Letras Galegas. 

- Domingo 11, as 20:00 : actuación das “Cantareiras  de 

Ardebullo”. 

- Domingo 18, as 18:30 : concerto do Día das Letras Galegas da Agrupación 

Músico cultural de Ribadumia. 

- Sábado 24, as 20:00 . concerto de acordeóns, pola Asociación de Acordeóns  

Acordeonvivo de Alacante, e a Asociación Cultural Amigos do Acordeón, de 

Meaño. 

- Domingo 25, as 20:00 : festival de fin de curso da Escola Municipal de Baile 

Moderno. 

- Sábado 31, as 21:00 : concerto da Banda Infantil da Agrupación Músico cultural 

de Ribadumia. 

Cervexería  
Encontro 

Auditorio 
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: Ghaiteirada 2014 
   Dende a Asociación Herminio Barreiro cremos na necesidade 

de impulsar o coñecemento e a posta en valor da nosa música 

mais tradicional. Por ese motivo puxemos en marcha , co apoio 

do grupo de panderetas Noutrora, varios negocios hostaleiros 

de Barrantes (Lareca, Encontro, Che, Aromas e Lucho) unha 

xuntanza de músicos tradicionais que demos en chamar  

Ghaiteirada 2014. 

Tratase de crear una xornada de confraternidade entre os 

amantes da música tradicional, sexan músicos ou simplemente 

persoas as que lles gusta escoitar unha boa muiñeira. 

 

Para lograr ese obxectivo planexamos unha xornada completa, o 

sábado dia 10 de Maio , que comezara cun pasarúas polo centro de Barrantes, o que logo da 

pausa para tomar aire, seguirá un Xantar de confraternización que en principio se celebrara 

no mesón de Lucho (rúa condesa), pero que en caso de superar o aforo do local se trasladara o 

centro cultural de Barrantes. 

A este Xantar os grupos que o desexen e confirmen asistencia poderán acudir convidados 

pola Asociación Herminio Barreiro e polos nosos patrocinadores. 

Pero ademais calquera persoa que o desexe poderá adquirir un convite polo prezo de 20€. 

Ademais para facilitar que as familias traian os seus nenos, as crianzas ata os 14 anos non terán 

que pagar nada, solo vir acompañadas dos seus, avós, pais ou irmáns maiores e disfrutar da 

marabilla de compartir mesa cun grupo de músicos,. Sen dúbida unha experiencia digna de 

recordar. 

Xa cara o serán, os músicos trasladaranse os locais participantes, e disfrutaremos dunha 

velada da sempre alegre e festeira musica galega. 

Se che gusta a música tradicional, te emocionas co son dunha gaita ou te lanzas ao sentir o 

ritmo das pandereiteiras, non podes faltar. E se solo sentes curiosidade por coñecer un pouco 

mellor a nosa cultura a través dos sons que a conforman, tampouco podes faltar. E se solo tes 

ganas de pasar un rato de festa e alegría, pois aínda menos. 
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   Co inicio de Maio puxemos en marcha o noso proxecto de hortas urbanas, que pretende 

fomentar a creación de hortas urbanas aproveitando pequenos espazos, dende os peitoriles 

das ventás a pequenos espazos no xardín ou na eira, pero está especialmente pensado para 

balcóns e terrazas. 

      Falamos dun proxecto que busca animar a vida dos nosos balcóns, animar os nenos e ós 

adultos a experimentar o pracer de ver medrar unha planta dende a raiz ó froito. Este é un 

proxecto aberto no que pode participar todo o mundo, sen importar a idade, e sumarse en 

calquera momento, epara o cal a Asociación herminio Barreiro creou un espazo web 

denominado “As nosas hortiñas”, o cal se pode acceder a trves do enlace : 

http://cuncasculturais.org/hortas/ 

, e ademais deste punto de encontro para as hortas urbanas do noso ámbito, que inclue un 

directorio coas fichas de cada hortiña, proporciónase un espazo de microbloging en Tumblr 

para cada unha das hortiñas, dende onde cada usuario pode seguir as novidades do resto ou 

publicar as súas fotografías e comentarios, mesmo dende un teléfono móbil con acceso a 

Internet. 

Desta iniciciativa e de cómo avance iremosvos dando detalles a traves da nosa web  

http://ascuncasculturais.wordpress.com/ onde ademais tedes un enlace directo a paxina do 

proxecto, e neste boletín. 

Inda que isto acaba de comezar e inda non están todas as hortas en funcionamento, podemos 

deixarvos hoxe un resumo en fotos do inicio da actividade por algúns dos nosos horticultores 

último modelo… 

 

http://cuncasculturais.org/hortas/
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   O longo do mes de Abril puxemos en marcha o noso 

particular club de lectura, que denominamos con sinxeleza 

Faladoiro Literario, dado que de falar de libros se trata.  Nos 

próximos meses farémonos eco nesta sección de todo o que 

vaia acontecendo. Como de momento nas dúas xuntanzas eu 

levan celebrado non falaron de ningún libro concreto, e polo 

tanto seria moi longo aquí expoñer o que ali se tratou, 

deixámosvos o enlace o espazo na web , onde podedes obter 

mais información . E por suposto se queredes participar non o 

dubidedes. 

 A próxima cita será o dia 15 de Maio as 21:00, na Cervexeria 

Encontro. Para esa data hai escollida unha lectura común, “El 
nombre de la Rosa”, de Umberto Eco, inda que vendo como 

avanzan estas xuntanzas a bo seguro que non será o único libro 

do que se fale . 

http://ascuncasculturais.wordpress.com/faladoiro-literario/ 
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 :  O Beltaine celta e Galicia. 

Beltane, Bealtaine (en gaélico irlandés), Bealtuinn (en gaélico escocés), Calan 

Mai (en Galés, e moi semellante ao termo galego-portugués medieval 

"Calendas Maias") – O primeiro de maio. 

   Este día de festa era chamado Beltaine, probablemente 

en dedicación ao deus Belenos aínda que hai quen lle 

atribúe o protagonismo desta festividade a Cernunnos. 

Mentres sabemos que "tene" claramente significa "o 

lume", non está tan claro se "Bel" é referido a Belenos, un 

deus pastoril das Galias, ou é "bel", que viría sendo 

"brillante" en proto-celta-celta. Aínda que o lendario poeta galés Taliesin tería 

dito que: "Beltain é unha festa consagrada ao deus Belenos, "Aquel Brillante". 

 

Daqueles lumes sagrados eran reacendidos todos os lumes dos fogares, así 

conseguíanse bendicións da mesma forma que en Samhain. A xente e o gando 

saltaban entre as cacharelas nun ritual simbólico de purificación e protección. Era 

entón que se podía ver un futuro inmediato de vida máis doada e frutífera polo 

que a celebración tería un carácter máis lúdico que os dous anteriores. O 

Beltaine marcaba o principio do verán celta e o seu significado era máis ben o 

oposto A Samhain. 

   O "Uisneach", localizado no actual 

condado irlandés de Westmeath, era 

un lugar que reunía territorios das 

catro provincias de Irlanda e era 

tamén o lugar onde se celebraba a 

principal festa de Beltaine. Alí debían acender os druídas o primeiro lume 

de Beltaine para dende alí acenderse sucesivamente todas as demais de 

           Imaxe dun festival de Beltaine en Uisneach 
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Irlanda. San Patricio chegaría a desafiar aos druídas de Irlanda, contrariándoos ao 

acender o lume de Beltaine antes ca eles dende unha localización próxima á 

reunión de "Uisneach".  

Por outra banda, as arribadas dos invasores de Irlanda acontecían en Beltaine, a 

excepción do caso dos Fir Bolg, que o tería feito en Lughnasadh. 

Segundo nos indica Ward Rutherford na celebración do Beltaine tradicional 

irlandés, danzábase arredor das cacharelas ou do "maypole", un poste 

ornamentado de flores e vexetais (ao igual que nos "Maios" galegos e doutras 

partes de Europa) no sentido solar (das agullas do reloxo) para logo acender 

fachos e pasealas polos campos de cultivo a xeito de bendición. Moitas veces as 

cacharelas eran feitas co propio "maypole". As mulleres novas levantaríanse 

temperán na mañá seguinte ás cacharelas para se asear co orballo da mañá. Este 

feito recórdanos a tradición galega do "Cacho de San Xoan", aseo purificador coa 

auga e as herbas aromáticas deixadas ao orballo na noite das cacharelas.  

   W. Rutherford relaciona certos arquetipos indoeuropeos que estarían presentes 

no Beltaine aínda que sen concretar os seus homólogos no panteón celta teriamos 

o "Xigante Verde" como encarnación do viril na natureza e compañeiro dunha 

deusa nai que dá en chamar raíña ou deusa "Maia", correspondéndoa, iso si, coa 

deusa grega "Magestas". Algúns autores sosteñen que o equiparable celta a este 

arquetipo seria a deusa "Maedb" ou "Maeve". O xigante verde é asimilado por 

moitos outros autores a Cernunnos. 

O ciclo de "Maio" comeza en Galicia a mediados de abril e remata a mediados de 

maio, aínda que tamén hai autores que alongan este ciclo ou mesmo os que 

entenden que se corresponden moitas das súas características coas tradicións das 

festas do "San Xoán. Se ben esta claro que aspectos do Beltaine son homólogos en 

ambas as dúas celebracións, J. Markale insiste en que os celtas non celebraban o 

solsticio de verán (para o caso de San Xoán). No "Ciclo de Maio" 

conmemoraríanse dous aspectos moi transcendentes para unha sociedade como a 

celta, o florecer das plantas e a aparición dos primeiros froitos. 
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Todas as cerimonias que se facían nestes días terían como fin festexar a morte do 

inverno e a chegada da primavera. Estas cerimonias e ritos non son nos nosos días 

máis que restos de cultos, case sempre agrarios e propiciatorios, de orixe diversa e 

de épocas que poderían abranguer, sen ser alterados, dende a prehistoria ata a 

alta idade media. 

 

O costume de "alumear o pan", se ben relacionado moitas veces cos cultos 

do Beltaine, é xeneral en toda Galicia pero hai constancia de que se facía en terras 

e ribeiras do Ulla, nas rias de Noia e Muros, nas bisbarras de Barbanza e Amaia, así 

como nos actuais municipios pontevedreses de Cuntis, Caldas de Reis, Vilanova de 

Arousa, etc. 

 

    Na media noite do 30 de abril, as xentes saían das súas casas e dedicábanse a 

percorrer os campos acendendo neles cacharelas e/ou sacudindo sobre as 

sementeiras, mangados de palla acendidos, isto de forma moi similar ao xa 

mencionado antes sobre o Beltaine irlandés. Era entón que se dicía.  

 

" Alumea o pan, 

aluméao ben, 

alumea o pan 

pra o ano que vén. 

Alumea o pai, 

cada gran un toledán. 

Alumea o fillo, 

cada gran un pan de trigo. 
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O máis común serían os "Maios figurativos", estes polo xeral 

serían grandes figuras de ornamento vexetal e forma cónica 

arredor das cales se cantan coplas críticas e/ou de homenaxe á 

raíña ou o rei do maio. 

 

 

Tamén se poñerían ramas nas portas a xeito de protección. En moitas bisbarras 

tamén se fincaba un ramo sobre os campos no día de S. Pedro Mártir (29 de Abril). 

Por isto nalgunhas zonas crávanse podallas de loureiro, como nas 

terras sementadas de centeo e trigo, para mantelas protexidas da sarabia. 

 

Tamén se dá o caso de que se a moza retira o ramo colocado polo seu 

pretendente na súa porta, significa que o acepta como acompañante. 

 

A cultura tradicional galega, maioritariamente campesiña, ten na árbore un 

símbolo de resurrección. A árbore participa da rexeneración primaveral cíclica dos 

"maios" en toda Galicia, pero dunha forma moi particular na do 3 de maio 

en laza (Ourense) onde os mozos rouban unha árbore e o levantan na praza 

principal da vila para presidir a festa. Os mayos son de por se, unha festa de 

exaltación da fertilidade vexetal celebrada con cantares e roupas vexetais que 

visten os mozos. 

   Tamén habería en moitos lugares caracterizacións humanas do maio. Nestes 

casos o "maio" é representado por un rapaz, en ocasións disfrazado dalgún 

personaxe popular (en caso de ser unha rapaza, vestida de 

branco) que é o xefe do grupo e se adorna con flores, 

espadanas, herbas aromáticas, follas e ás veces cun pau na 

man. Polo xeral chámaselle "Maio" ou "Rei do maio" As 

rapazas serían chamadas "Maias" como as nenas que danzan 

sobre as comadres enRedondela. En moitos lugares, elíxese a 

"Maia" ou "Raiña do Maio". Por veces, a muller máis anciá do 

lugar debería coroar esta raíña. 
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Por veces o "rei" ou a "raíña de maio" 

establecen un dialogo cantado con outros 

nenos que responden as preguntas ou 

exclamacións do soberano dando voltas a un 

"maio figurativo" ou danzando ao redor dun 

poste entrelazando fitas de cores, de forma moi 

semellante aos "maypols" británicos. 

 

 

 

 

 

 


