


¿un poeta nace ou faise?



imos velo

http://www.youtube.com/watch?v=ij_so2elqsw&feature=youtu.be
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¿Onde naceu?

¿Cantas linguas falaba?

¿A que se adicaba?

¿Cantos libros publicou?

¿Escribiu máis?

¿Que é un nimbo?

¿QUE SABEMOS DE DÍAZ CASTRO?



¿Onde naceu?

¿Cantas linguas falaba?

¿A que se adicaba?

¿Cantos libros publicou?

¿Escribiu máis?

¿Que é un nimbo?

Nos Vilares, Guitiriz

Sobre 14 linguas

Era tradutor

Un único poemario

Si, pero están inéditos

Un aura de luz



“A infancia é a patria dun, son 
as raíces e queirámolo ou non, 

van con nós”

¿QUEN O DIXO?

“A poesía é como agarrar a vida 
e dicir: eh! que nós estamos aquí 

e estamos pensando e sentindo isto... ”



“A infancia é a patria dun, son 
as raíces e queirámolo ou non, 

van con nós”

“A poesía é como agarrar a vida 
e dicir: eh! que nós estamos aquí 

e estamos pensando e sentindo isto... ”

Alfonso Blanco

Marica Campo



“Un paso adiante e outro atrás,
Galiza, e a tea dos teus soños

non se move”

¿QUEN O DIXO?

“Protagonista sen querer selo, cantos 
silencios nos contamos, e tan solitario, 

el pensa que non o escoitamos... ”



“Un paso adiante e outro atrás,
Galiza, e a tea dos teus soños

non se move”

“Protagonista sen querer selo, cantos 
silencios nos contamos, e tan solitario, 

el pensa que non o escoitamos... ”

Xosé María Díaz Castro

David Gómez



“El quería ser un poeta
en galego, apostou polo 

noso idioma”

¿CAL FOI A PREGUNTA?

“Que faga un autor imprescindible da 
nosa literatura a un home dun so libro, 
é porque este libro é moi poderoso... ”



“El quería ser un poeta
en galego, apostou polo 

noso idioma”

“Que faga un autor imprescindible da 
nosa literatura a un home dun so libro, 
é porque este libro é moi poderoso... ”

¿Por que publicou so poemas en galego?

¿Por que Nimbos é importante?



“Pois, porque somos o país do 
mundo –e dígoo así– que 

mesmo se quere a sí mesmo”

¿CAL FOI A PREGUNTA?

“Viñamos da ditadura, daquela noite 
escura [...] e ler en galego ás veces 

convertíase nun desafío”



“Pois, porque somos o país do 
mundo –e dígoo así– que 

mesmo se quere a sí mesmo”

“Viñamos da ditadura, daquela noite 
escura [...] e ler en galego ás veces 

convertíase nun desafío”
¿Por que a súa obra non foi moi difundida?

¿Por que se tardou tanto en recoñecer a este poeta? 



¿Un poeta nace ou faise? ¿Por que?

¿Como foi a infancia dos teus avós?

Describe un lugar poético ¿Por que ese?

¿Onde ves ti nimbos de luz?

¿QUE RESPONDERÍAS TI?



¿SOMOS POETAS?





¿ATOPÁMOSLLE O SENTIDO?





¿SABEMOS RIMAR?

Completa o poema cos 
versos que faltan





e para rematar...



¿cantamos?

http://www.youtube.com/watch?v=iHElQSBQ1eI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=iHElQSBQ1eI&feature=youtu.be


¿queredes máis?



www.alusdomundo.com

http://www.alusdomundo.com
http://www.alusdomundo.com



