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A celebración do Día das Letras

Galegas é unha ocasión ideal para reparar

na vida e obra dos nosos devanceiros,

segundo a escolla que cada ano efectúa a

Real Academia Galega      Hogano, como é

sabido, a RAG acordou dedicar esta efeméride a Xosé

María Álvarez Blázquez (Vigo, 1915-1985), unha das

voces máis representativas da cultura literaria galega

da segunda metade do século pasado e, máis particu-

larmente, durante os adversos tempos da ditadura

franquista       Nado no seo dunha estirpe de gran pre-

senza no seo da cultura galega desde o último terzo

do século XIX, a obra de X. M.ª Álvarez Blázquez foi

fecunda en moitos campos, desde o da propia crea-

ción poética ata o seu labor de erudición literaria, de

historiador e de editor

Con este cartafol que agora presentamos, o

Consello da Cultura Galega quere retomar o feitío

de publicacións conmemorativas do Día das Letras

Galegas que hai xa uns anos ideara Xosé F.

Filgueira Valverde, na súa sazón de Presidente desta

institución No ronsel daquela colección, que aco-

lleu obras de figuras como Álvaro Cunqueiro, Fermín

Bouza Brey, Eduardo Blanco-Amor, Luís Seoane ou

Rafael Dieste, volta navegar unha nova nao que ten
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como nome o de X. M.ª Álvarez Blázquez      Nas súas

adegas viaxan unha peza poética que pertence a un

dos grandes precursores do Rexurdimento e un texto

erudito que é obra persoal do propio homenaxeado

nas Letras Galegas deste ano

A escolla destes textos veu aconsellada tanto pola

oportunidade como pola súa singularidade, porque

permiten facer unha achega complementaria nunha

ocasión en que inzan as publicacións derredor deste

autor A produción poética de X. M.ª Álvarez

Blázquez constitúe a faceta xustamente máis recoñe-

cida da súa obra e, por tanto, tamén debe ser a máis

subliñada neste seu ano das Letras Galegas    Pola

contra, son menos coñecidas as súas importantísimas

facetas como editor e como erudito, que son as que

queremos celebrar coa presente publicación

Canto ao seu labor de editor, cómpre lembrar o

selo editorial de Edicións Monterrey, que foi moi acti-

vo na década dos cincuenta      Esta editorial, fundada

en Vigo de parcería por X. M.ª Álvarez Blázquez e por

Luís Viñas Cortegoso, estreouse en 1951 coa publica-

ción dunha edición, nun fermoso libro ilustrado polo

pontevedrés Xosé Sesto, das Poesías galegas de

Nicomedes Pastor Díaz, ao que pertence o texto poé-

tico que aquí se publica de novo   Alén do selo
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Monterrey, X. M.ª Álvarez Blázquez ten no seu haber

unha segunda iniciativa editorial, como foi Editorial

Castrelos, que durante as décadas dos sesenta e

setenta desenvolveu un impagable labor de divulga-

ción da cultura galega      A colección «O Moucho», na

que se publicaron textos tan emblemáticos como O

Catecismo do Labrego, de V. Lamas Carvajal, consti-

túe un dos grandes fitos da historia editorial da

Galicia contemporánea

No tocante á faceta erudita do noso autor, salientan

as súas pescudas, descubertas e edicións de textos en

galego do período coñecido na historiografía filolóxi-

ca galega como o dos «séculos escuros» e, tamén, con-

tributos esenciais sobre a época do pre-Rexurdimento

decimonónico     Canto aos primeiros, sirvan de teste-

muño os textos incluídos na súa Escolma da poesía

galega, publicada en varios volumes pola editorial

Galaxia     Canto aos segundos, seguramente a descu-

berta máis notable foi o manuscrito da «Égloga de

Belmiro e Benigno», de quen o propio Álvarez Bláz-

quez esclareceu a autoría, atribuíndolla a Nicomedes

Pastor Díaz (Viveiro, 1811-Madrid, 1863)

Esta peza poética, publicada por vez primeira no

libro xa mencionado das Poesías galegas de N. Pastor

Díaz, procede dun manuscrito atopado polo propio
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Álvarez Blázquez («revolvendo un mazo de antergos

manuscritos poéticos», confesa no proemio da edi-

ción de 1951) e que actualmente obra na Fundación

Penzol    Trátase dun manuscrito autógrafo, non asi-

nado, que debeu ser escrito entre 1826 e 1828, proba-

blemente durante a estadía do autor en Santiago de

Compostela e, de acordo con R. Carballo Calero, antes

do poema auroral do romanticismo galego como foi

«A Alborada»    Ambas as composicións foron primei-

ramente editadas por X. M.ª Álvarez Blázquez cunha

breve nota introdutoria    Posteriormente a «Égloga»

foi obxecto dun atinado estudo, que veu a lume nas

páxinas da revista Cuadernos de Estudios Gallegos, en

1963     Un e outro texto compoñen os contidos do car-

tafol que agora publica o Consello da Cultura Galega,

coa particularidade de ofertar unha versión en galego

do artigo que orixinalmente veu a lume en castelán,

nas páxinas da revista do Instituto «Padre Sarmiento»

de Estudos Galegos

A «Égloga» e a «Alborada» constitúen dúas pezas

singulares do pre-Rexurdimento galego, tanto pola súa

calidade literaria como polas circunstancias da

súa redacción     Foron escritas nunha altura históri-

ca na que o cultivo da nosa lingua nas letras cultas

practicamente aínda non se estreara (o que pode
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explicar o feito de que quedasen inéditas), por parte

dun autor como o viveirense Pastor Díaz, que poste-

riormente chegaría a ser moi relevante tanto pola súa

contribución ás Belas Letras coma, sobre todo, pola

súa relevancia na sociedade e na política españolas

do seu tempo      Alén de autor de obras moi chufadas

no seu día, como De Villahermosa a la China, Pastor

Díaz tivo unha intensa vida política como deputado,

reitor de universidade, ministro e representante

diplomático ante o Reino de Italia na súa primeira

versión piemontesa, alén de ser un importante teóri-

co doutrinal do moderantismo español, na súa ver-

sión «puritana», nos tempos de Isabel II

As figuras de Pastor Díaz e de Álvarez Blázquez,

anoadas de forma estreita desde 1951, reforzan agora a

súa irmandade literaria e erudita con esta edición que

xunta por vez primeira estes dous textos   Algo en

común teñen certamente os dous autores     O autor da

«Égloga» tivo a virtude de labrar unha lingua popular

con ferramentas cultas temperadas por unha sólida

formación adquirida no seminario de Mondoñedo e

nos patios do Colexio de Fonseca en Compostela,

pero carente naquela época de precedentes no seu

cultivo literario    O autor do achado e do estudo crí-

tico, movido polo «anceio de esculcar» libros, manus-
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critos e papeis vellos, foi quen de recuperar para a

cultura galega, en tempos difíciles como os que lle

tocou vivir, doas esenciais para a cadea da tradición

literaria galega   A celebración do Día das Letras

Galegas fixo de casamenteira

A edición destes textos de Pastor Díaz e de Álvarez

Blázquez benefíciase, ademais, da incorporación fac-

similar do manuscrito que manexara no seu día o eru-

dito vigués     E todo isto foi posible mediante a axuda

de varias persoas que contribuíron xenerosamente,

como foron Xosé María Álvarez Cáccamo, fillo do

homenaxeado, Eduardo Pardo de Guevara, Director

do Instituto «Padre Sarmiento» e da revista Cuadernos

de Estudios Gallegos, e Francisco Fernández del Riego,

Director da Fundación Penzol A descuberta do

manuscrito da «Égloga» tivo lugar no marco do pro-

xecto que se está a desenvolver neste Consello sobre

os textos literarios en galego anteriores ao

Rexurdimento, que moi logo serán tamén publicados

baixo o xenérico rubro de Papés d’emprenta condena-

da. Con todos eles fica recoñecida esta institución

Ramón Villares

Presidente do Consello da Cultura Galega
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NOTAS PARA UNHA EDICIÓN CRÍTICA 

DA ÉGLOGA «BELMIRO E BENIGNO»,

DE PASTOR DÍAZ

Cando no ano 1951 dei ao prelo a égloga de Nicomedes
Pastor Díaz titulada «Belmiro e Benigno»1 poucas semanas des-
pois de descubrir o seu manuscrito, non realicei sobre o texto o
detido estudo que talvez a sazón non aconsellase, pois máis me
preocupaba naqueles momentos a cuestión primordial da súa
paternidade, dado que a composición carece de sinatura. A atri-
bución por min postulada —que xa daquela apoiei co testemu-
ño doutros pareceres autorizados, de historiadores e críticos da
nosa literatura aos que por escrito lles consultei— foi unanime-
mente aceptada, sen reparo que eu coñeza, por todos cantos se
teñen referido despois á, ata entón descoñecida, composición de
Pastor Díaz2. Alcanzado, pois, o intento principal de lle incorpo-
rar á historia da lírica galega, no instante mesmo do seu auro-
ral renacer, unha obra máis do notable poeta viveirense, talvez
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1. NICOMEDES PASTOR DÍAZ, Poesías Galegas: Égloga de Belmiro e Benigno. A albo-
rada. Limiar [edición e notas] de X. M. Álvarez Blázquez, Vigo, Eds. Monterrey,
1951.

2. FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO, Historia de la Literatura Gallega, pp. 62-64,
Vigo, Ed. Galaxia, 1951. ANTONIO COUCEIRO FREIJOMIL, Diccionario Bio-bibliográfi-
co de escritores, I, p. 851, Santiago de Compostela, Ed. de Bibliófilos Gallegos,
1951. BENITO VARELA JÁCOME, Poetas Gallegos (Las mejores poesías), p. 113,
Santiago de Compostela, Porto y Cía., 1953. FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO,
Escolma de Poesía Galega. III. O século XIX, pp. 15-20, Vigo, Ed. Galaxia, 1957.
RICARDO CARBALLO CALERO, Historia da Literatura Galega Contemporánea I, pp.
46-49, Vigo, Ed. Galaxia, 1963. (Lístanse só textos incluídos no volume.)



sexa agora o momento de volver con certo vagar sobre o seu
aspecto formal, con máis razón canto que un crítico de tan
penetrante e fina sensibilidade como Ricardo Carballo Calero
lles engadiu ás miñas algunhas observacións sobre diversas
irregularidades da égloga3.

Dicía eu, no estudo preliminar á edición, que o manuscrito
ten todas as trazas de ser autógrafo de Pastor Díaz, mercé ao
cotexo que entón puiden facer con outros escritos indubidable-
mente saídos da súa man, ben que de época máis tardía. Sen ser
eu perito en tan difícil materia, esta idea inicial veuse afianzando
en min a medida que me foi posible realizar novas confronta-
cións. Certo é que este aspecto problemático carece dun interese
fundamental canto á paternidade, xa sobradamente demostrada,
do poema, mais segue a ser interesante para os efectos de acla-
rar as devanditas anomalías formais. Por iso pregunta, con razón,
Carballo Calero: «Que debemos pensar dun texto así? É un texto
embrionario ou un texto corrupto?». A seguir manifesta: «Non se
pode, realmente, decidir se se trata dunha copia singularmente
descoidada ou dun borrador, dun bosquexo sen perfilar no cal o
autor, premido polo seu desexo de trazar o esquema xeral, salta
provisionalmente por riba das dificultades técnicas, expresando o
seu pensamento ás veces en versos faltos de medida, mal acen-
tuados ou mal rimados, co propósito de realizar un labor de lima
cando o bosquexo xeral quede trazado. Mais certas confusións de
palabras non parecen propias dun texto orixinal, é dicir, do texto
primitivo en que o autor vai vertendo as súas ideas. Quizais o
texto descuberto por Álvarez Blázquez sexa unha copia imper-
fecta dun borrador embrionario»4.
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Con aguda sutileza, Carballo Calero foi examinando, en pou-
cas palabras, as diversas posibilidades que o manuscrito ofrece.
Algunha das súas suxestións cadraría igual se se tratase dunha
man allea á do autor, é dicir, se o poema orixinal de Pastor Díaz
fose copiado por outra persoa. Mais algo non encaixaría ben
neste caso: a existencia de varias riscadas e emendas, algunhas
das cales só parece lóxico atribuírlle ao mesmo autor. Así, por
exemplo, o verso 5 da estrofa 8ª, o río en que pescabas, ofrece
unha dupla versión: donde, no canto de en que, estando riscada
a primeira forma en preferencia da segunda. Quizais o autor
quixo corrixir a forma primitiva, segundo copiaba a súa égloga,
e reparou despois en que donde crebaba a medida do verso e ris-
cou esa palabra para retornar á redacción orixinal.

Menos ilustrativa é outra corrección que ten lugar no verso
2ª da estrofa 15, e eu consolando as tuas rudas penas, onde
rudas aparece en substitución de dudas, riscado. E, en fin, da
mesma orde é unha corrección de Benigno por Belmiro que se
produce no verso 1 da estrofa 9ª e que se explica facilmente en
calquera dos supostos, tanto se a copia é da man do autor coma
se é doutra persoa, dado que eses dous nomes, de eufonía simi-
lar e repetidamente transcritos ao longo do texto, se prestaban
á confusión.

Debo aclarar que na miña edición da égloga non tiven o coi-
dado de anotar estas particularidades do manuscrito e que ata
agora, perante as atinadas observacións de Carballo Calero, non
me decatara de que sería acertado rexistralas. En especial a pri-
meira emenda que arriba indico presta bastante luz para nos
axudar a discernir quen puido ser o autor da copia.

Porque o que non ten dúbida é que, en efecto, se trata dunha
copia —unha copia apresurada— e non do orixinal, máis ou
menos embrionario. Un simple detalle abonda para demostralo:
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o salto da vista sufrido polo copista ao transcribir os primeiros
versos da estrofa 13ª, que din textualmente:

Todo alegría entonces no meu alborozo
Eu non previña, non ó pesar duro
Pero ¡ay! seu manto oscuro...

Esta estrofa contén soamente doce versos, no canto dos
catorce de que constan as demais, e é evidente que o escriba sal-
tou o final do verso 1 e o comezo do 8, ligando visualmente o
principio daquel coa terminación deste. De tal forma, a estrofa,
no seu estado actual, admitiría esta disposición:

Todo alegría entonces...
.............................................................
.................... no meu alborozo.

Eu non previña, non, o pesar duro,
Pero, ¡ay!, seu manto oscuro...

Resulta, en consecuencia, inverosímil que o manuscrito
constitúa un «borrador, un bosquexo sen perfilar», como apunta
Carballo Calero entre as posibles solucións. En ningún borrador
nin bosquexo se podería dar este caso, con perda de dous versos
e co primeiro da estrofa non só incongruente, senón tamén tor-
pisimamente medido. A única explicación posible, sen dúbida
ningunha, é que se trata dunha copia, cuxo apresuramento xa
empezamos a advertir.

Demarcado así o terreo, coido que as dúbidas que suscita o
estado actual da égloga se deben simplificar, admitindo en primei-
ro lugar que o manuscrito por min descuberto é un traslado des-
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coidado dun orixinal perdido e, en segundo lugar, que o copista
sería o propio autor, conforme xa apuntei no estudo preliminar á
edición da égloga de Pastor Díaz, dicindo que «o manuscrito pare-
ce copia feita con pouca detención, como destinada a algún com-
pañeiro de estudos, que se contaría entre o gran “número de per-
soas que, por afección, por curiosidade ou por cortesía me piden
copias dos meus versos”5, segundo palabras do propio autor»6. 

Confirman esta sospeita todas as equivocacións que contén o
manuscrito, algunhas das riscadelas, a eliminación de dous ver-
sos e incluso a confusión de palabras, como no caso que tan xui-
zosamente denuncia Carballo Calero ao sospeitar que, no penúl-
timo verso da égloga, a palabra campo está errada por canto
(‘recanto’ ou ‘curruncho’), que sería voz máis apropiada para
expresar a idea de illamento proposta polo poeta e tecnicamen-
te xusta para rimar con tanto. Este simple detalle proba, ao meu
ver, o descoido con que se fixo a copia. Precipitación, por outro
lado, que xustifica a propia xuvenil fogosidade do autor, quizais
mediatizado naqueles momentos polo afán do estudo ou —quen
sabe!— ansioso por pasear placidamente baixo as sonoras arca-
das dos soportais composteláns.

Imponse, xa que logo, unha minuciosa revisión do manuscri-
to e a conseguinte anotación dos seus erros de copia para facili-
tar a futura edición crítica da égloga «Belmiro e Benigno». As
presentes liñas cumpren ese intento, ao que moito contribuíron
as observacións plasmadas por Carballo Calero nas páxinas da
súa meritísima Historia da literatura galega contemporánea7.
Grazas a el quedan xa resoltos algúns dos problemas.
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6. PASTOR DÍAZ, prólogo ás súas Poesías, 1ª ed., Madrid, 1840.

7. Op. cit., pp. 47-48.



O desexable sería reproducir aquí a composición segundo se
presenta no manuscrito e, a carón dela, a versión crítica. Non
sendo imprescindible esa solución, porén, heime limitar a rexis-
trar os versos defectuosos coas correccións pertinentes, remitin-
do o lector á miña primeira (e ata o de agora única) edición com-
pleta da égloga. Cómpre ter en conta ao tal facer que alí se tratou
de respectar no posible o orixinal, tal como aparecía, e que só
excepcionalmente me adiantei á tarefa que agora me impuxen,
isto é, a de restaurar a medida dos versos (hendecasílabos e hep-
tasílabos, cun esquema estrófico moi característico —véxase
nota 12, suplir os versos que faltan e propor posibles solucións
para as falsas rimas ou as palabras mal transcritas—), prescin-
dindo, non obstante, da ortografía e da puntuación.

Co fin de unificar e darlles carácter definitivo ás miñas notas,
repito aquí as que introducín na edición, engadindo outras novas
e aproveitando, cando ao meu entender proceda, as observa-
cións de Carballo Calero.
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TEXTO DO MANUSCRITO

Est. 2ª, v. 14:
E en semejantes voces se exprecaba

Est. 4ª, v. 4:
Os tragos peises? ¿porque ainda agora

Vv. 11-12:
Perdíme a min tamén pois que pereciche
eu a seguirte vou, ne lo me empeño

TEXTO CRÍTICO

E en semexantes voces se expresaba8

Os tragós peixes? ¿Por qué aínda agora

Perdíme a min tamén; pois pereciche
Eu a seguirte vou, n-elo me empeño.

8. Respectando os abundantes castelanismos de Pastor Díaz, como este de seme-
xantes por semellantes, opto pola ortografía fonética modernamente empregada
en galego, ben que o propio autor emprega o X case sempre.
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Est. 5ª, v. 8:
Acia él con gran presa un compañeiro

Est. 8ª, v. 4:
Non houbo compreta si é que tu non estabas

Vv. 13-14:
Todo a gritos te clama
Todo Belmiro a tua volta clama

Est. 9ª, v. 3:
¿Que importa que na fraga espesa

Est. 10ª, v. 14:
¡Clava! que te destés?... ¡mátame! ¡acaba!…

Est. 11ª, vv. 4-5-6:
E logo enfurecido se estancaban
O llanto que brotaban
Seus ollos cando estaba mais tranquilo.

V. 9:
E ó amigo de mellor sorte digno

Est. 12ª, vv. 3-4-5:
Con pader alleo, aunque pequenas
Xunta as propias as xuzgase,
Que en tamén me lamentase

Hacia él con gran[de] presa un compañeiro

N-houbo compreta si é que tú n-estabas9

Todo a gritos te chama,
Todo, Belmiro, a túa volta clama.

¿Qué [se che] importa que na fraga espesa10

¡Clava! ¿qué te detén?... ¡Mátame!, ¡acaba!...

E logo, enfurecido, se estancaban
As báguas que brotaban
Seus ollos, cando estaba máis tranquilo.

E ó amigo, de máis sorte digno11

Co pade[cer] alleo, aunque pequenas,
Xunta as propias [desgracias] as xusgase12

Que eu tamén lamentase13.

9. «Quizais o autor elidía o N final de non na pronuncia, aínda que o mantivese
na ortografía», observa Carballo Calero (op. cit., p. 47, n. 6). O máis exacto é,
emporiso, o que argüímos máis adiante respecto á precipitación da copia reali-
zada polo propio autor.

10. Para comprender a corrección cómpre ter en conta que, no v. 1 desta estrofa,
Belmiro rexeita o amigo dicíndolle: Deixa, Benigno, de aflixirme cesa... Por con-
seguinte, ¿Qué se che importa...

11. Téñase en conta a presenza do hiato, recurso non infrecuente ao longo da
égloga.

12. É importante aclarar que o esquema estrófico seguido na égloga é ríxido, pois
son heptasílabos todos os versos 5, 7 e 13 de cada estrofa; os demais son hendeca-
sílabos, ora comúns, ora sáficos. Este verso defectuoso é, xa que logo, hendecasí-
labo. Soamente na derradeira estrofa é tamén hendecasílabo o verso 13, quizais
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Est. 13ª, vv. 1-4:
Todo alegría entonces no meu alborozo
Eu non previña, non, o pesar duro

V. 10:
Xa non houbo mais pracer pra min na Terra

V. 14:
Con un compañeiro do meu triste fogo

Est. 14ª, vv. 2-3:
¿Queres que no mundo solo ó triste imite
E siga tal proceder desesperado?

V. 14:
E nunca por mais nos separemos

Est. 15ª, v. 1:
Tu os meus pesares aliviando

Todo alegría entonces, [todo gozo,
Era n-aquel vivir ledo e seguro
Que eu creín eterno] no meu alborozo.
Eu non previña, non, o pesar duro14,

Xa n-houbo máis pracer pra min na Terra15

C-un compañeiro do meu triste fogo

¿Qués que no mundo sólo ó triste imite
E siga un proceder desesperado?16

E [xa] nunca por máis nos separemos

Tú os meus [tristes] pesares aliviando17

por esixencia do estilo sentencioso do pareado final. O esquema xeral, de gran
beleza, facilita a restauración do poema grazas á súa matemática rixidez.

13. O verbo lamentar ten un valor máis expresivo ca a forma reflexiva, como
equivalente a ‘proferir lamentos’. Creo que ese é o sentido do que quería expre-
sar o poeta. Tamén é posible, porén, que lamentase se una a chorase, na mesma
oración, con efecto de reforzo, entendéndose daquela: Estaba polo ceo destinado
— que eu tamén lamentase — e chorase a teu lado — a miña mala sorte. En cal-
quera suposto, a partícula me está de máis.

14. Esta restitución que agora postulo difire levemente da que aventurei na miña
edición da égloga, «Notas», p. 50. Sobra dicir que esta hipótese é susceptible de
revisión, dentro do esquema estrófico sinalado na nota 12.

15. Vid. n. 9.

16. Na mesma estrofa, verso 9, escribe Pastor Díaz: ¿Qués que tamén nosoutros
nos morramos?

17. É constante na lírica de Pastor Díaz a adxectivación redundante, da cal nos
dá moitos exemplos a propia égloga. Véxase o verso seguinte a este, E eu conso-
lando as túas rudas penas. Con toda lóxica, pesares reclama o seu propio adxec-
tivo, que podería ser tanto tristes coma fondos, graves, duros, etc. Era obrigado
na retórica de Pastor Díaz.
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V. 10:
A calma renace de entre os dolores

V. 12:
E as miñas afliccios xa non teñen cura

Est. 16ª, vv. 7-8:
Xa que solo tu me alegras
Leva o sitio donde amistad santa

Est. 19ª, v. 4:
Canto nos meus dolores me he querida!

Vv. 13-14:
¡Homes do mundo, un bon amigo, un campo,

He aquí a Felicidad, buscada tanto!

A calma renacé[u] de entre os dolores18

E as miñas aflicciós xa teñen cura

Xa que só tú me alegras;
Léva[me] ó sitio donde amistad santa

¡Cánto, nos meus dolores, me és querida!19

¡Homes do mundo, un bon amigo, un
canto20:
He aquí a Felicidad, buscada tanto!

18. O manuscrito presenta un hendecasílabo de acentuación anómala, como
advirte Carballo Calero, mais a súa normalización é sinxela: abonda con obser-
var que o verbo debe ir en pretérito, concordando co do verso anterior: xa se foi
a desventura; ... a calma renaceu...

19. Téñase en conta, para comprender a corrección, que o poeta se vén dirixin-
do á amizade, personificándoa. En A alborada vemos tamén a forma contracta és
por eres: ¡Canto és así máis linda!

20. A solución postulada por Carballo Calero (op. cit., p. 48, n. 20) para a falsa
rima do manuscrito paréceme perfecta, non só técnica, senón tamén ideoloxica-
mente. O ‘canto’ ou ‘recanto’, o ‘recuncho esquecido’ onde gozar dos dons da
amizade pura constitúe un tema medularmente romántico. O campo, a paisaxe
per se, como motivo dun culto da natureza, non estaba aínda tan vivo na con-
ciencia poética nacional. É unha descuberta serodia e esencialmente galega.
Advirtamos, non obstante, como tamén neste aspecto hai fecundos asomos nas
estrofas galegas de Pastor Díaz.



Restan agora por examinar as falsas rimas consonantes,
non atribuíbles a erro de copia. Na estrofa 2ª, vv. 2-4-5, advír-
tese a rima irregular ruxido-encendidos-adormecidos. Aínda
tratándose dun pecado miúdo, máis desculpable en quen
libraba as súas primeiras escaramuzas poéticas, talvez se
podería postular a solución feros ruxidos no canto de feróz
ruxido, malia que a acentuación do hendecasílabo non sería
daquela tan perfecta.

Na estrofa 8ª, vv. 1-3, outra falsa rima, cuna-algunha, ten
explicación por influxo do castelán («alguna») latente en tantos
poetas galegos, e máis aínda en quen, como Pastor Díaz, inicia-
ba o cultivo artístico da nosa lingua, sen precedentes para el
coñecidos. É curioso que no manuscrito figure a forma alguha
cando noutros puntos del lemos unha, ningunha. Talvez Pastor
Díaz vacilase canto ao valor fonético da peculiar nasalización
galega. No seu poema «A alborada» atopamos a forma penhas en
rima con cadenas.

Nas estrofas 10ª, vv. 1-3, e mais 13ª, vv. 10-11, achamos as
falsas consonancias terra-espera; na estrofa 17ª, vv. 9-12, seve-
ra-terra, que realmente se poden cualificar de pequenas inco-
rreccións, moito menos graves ca as que se teñen permitido
desde sempre outros rimadores de fachenda.

Máis complexidade ofrece a rima Benigno-digno-moíño, dos
vv. 8-9-12 da estrofa 11ª. Só cabe supoñer que, por atracción de
voces como signo>siño e outras similares, o poeta pronunciase
Beniño-diño, seguindo unha tendencia popularizante. É este un
tema suxestivo para os filólogos; queda en pé unha pregunta: por
que Pastor Díaz, a quen ninguén lle pode negar un fino oído poé-
tico, considera consonantes Benigno-digno-moíño?

Resumindo, pois, os erros de copia indicados, advírtese que
se encadran en catro categorías diferentes:
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Primeira, substitución mecánica dunha ou máis letras: expre-
caba por expresaba, peises por peixes, detés por detén, he por és,
campo por canto. 

Segunda, eliminación de letras, palabras e mesmo versos
enteiros: gran por gran[de], qué importa por qué [se che] impor-
ta, pader por pade[cer], leva por léva[me], versos saltados da
estrofa 13ª, propias as xuzgase por propias [desgracias] as xuz-
gase, etc.

Terceira, adición de sílabas ou palabras: pois (que) pereciche
por pois pereciche, (me) lamentase por lamentase, xa (non)
teñen por xa teñen, so(lo) por só, etc.

Cuarta, substitución dunhas voces por outras: clama por
chama, se estancaban o llanto —con grave falta prosódica— por se
estancaban as báguas, mellor por máis, queres por qués, tal por un.

Nos tres primeiros casos, os erros pódenselle apoñer a cal-
quera copista pouco coidadoso, é dicir, tanto se se tratase do
autor do poema, premido por algunha perentoria atención, coma
doutra persoa pouco familiarizada coa súa tarefa. Pero no último
caso, substitución dunhas voces por outras, as equivocacións só
se lle poden atribuír ao mesmo autor. Quen algunha vez copiase
ou transcribise de memoria os propios versos saberá por expe-
riencia como a desexable puntualidade se ve traizoada polo
coñecemento previo do contido conceptual. Este coñecemento,
do cal se fía a memoria, arrastra o cálamo e con frecuencia
causa infidelidades respecto da forma primitiva. Substitúese
entón a palabra xusta, a que dá unha rima e unha medida cabais,
por outra sinónima que, aínda mantendo a esencia do concepto,
estraga a pureza formal do verso. Eses son, precisamente, os
casos indicados: clama no canto de chama (malia que aquí puido
tratarse dun salto da vista), mellor sorte por máis sorte, queres
por qués, tal proceder por un proceder.
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O caso máis ilustrativo e concluínte, así e todo, é o rexistra-
do na estrofa 13ª: se estancaban — o llanto que brotaban — seus
ollos no canto do lóxico se estancaban — as báguas que brota-
ban — seus ollos. Ningún copista que non fose o propio autor
podería cometer semellante falta, por moi lixeiramente que
realizase o seu labor. Era mester o coñecemento previo da
estrofa e do seu contido conceptual para, nun momento de inad-
vertencia, traducir mecanicamente as báguas por o llanto,
esquecendo o que a prosodia máis elemental esixe. Non é para-
doxo ningún que o autor sexa, polo xeral, copista máis infiel das
súas obras ca outra persoa calquera. Lonxe diso resulta natural,
porque o previo coñecemento do contido, ou incluso da forma,
lle traizoa a memoria, absorbida pola idea básica en tanta ou
máis medida ca pola simple forma. O copista estraño, polo con-
trario, atense principalmente a esta última.

En síntese, o manuscrito da égloga Belmiro e Benigno de
Nicomedes Pastor Díaz é, con toda probabilidade, unha copia
precipitada dun orixinal perdido feita polo propio autor. A com-
posición, aínda sendo xuvenil, debe quedar descargada da maior
parte dos defectos formais que na miña edición, quizais por un
exceso de respecto do texto, se puñan de manifesto. Téndoa por
guía, e en vista das anotacións que aquí se consignan, poderá
facerse agora unha edición máis pura. A beleza conceptual e
intrínseca da égloga, xuntamente coa harmonía da combinación
estrófica —lograda con singular mestría— ben merecen unha
coidadosa reedición.

Xosé María Álvarez Blázquez

Vigo, outubro de 1963
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