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ensinanza secundaria
no Estado...”

16 de septiembre de 2011

HERALDO DE VIVERO

Página 5

BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE NICOMEDES PASTOR DÍAZ CORBELLE

Esquecemento e actualidade de Nicomedes Pastor Díaz Corbelle
(Ven da páxina anterior)

nez Losantos, que analizaron distintos aspectos ideolóxicos do pensamento político “pastordiano”, certamente aínda precisamos dunha
análise en profundidade de todo o
seu “corpus ideolóxico”, pois temos a
sospeita de que tanto na vida e obra
de Nicomedes Pastor, existen moitas
facianas escuras ou descoñecidas,
como a súa propia evolución política
dende os seus anos xuvenís de estudante en Compostela e Alcalá, onde
nos atopamos cun poeta, liberal e
humorista que daba renda solta aos
seus impulsos e sentimentos máis
íntimos. Vexamos, como mostra, a
seguinte cita entresacada dunha
carta inédita de Nicomedes dirixida
dende Alcalá de Henares, en 1833, a
un ex compañeiro de Fonseca:
(…) “Espero que no tardes en
escribirme: no seas pesado; no
seas poira, no amueles, no fodas
Ne forniqueris que dice el
Decalogo. Mirate sino en el espejo de Sn. Agustin que desde
Africa escribia largas cartas á
sus remotos amigos Crisostomo y
Ambrosio; y sino en Sn. Pablo
cuando escribia a Timoteo, á
Tito, á los Romanos, á los
Corintios á los Galatas, á los filipenses, y á los de Efeso, ad
Efesios. Santa Teresa, Baylli,
Sn. Juan de la Cruz, el baron de
Humboldt, Pascál, Del Pulgar y el
Arcipreste de Hita. Con que lo
dicho.
A Genton mil especiales memorias: dime que es de Valdespino,
y quienes son los Colegiales
nuevos de Fonseca, que aún no
llegó aquí, á lomenos á mi la
fama de sus nombres, bien que
Dª Fama tiene mucho que hacer
este año”.
Podemos realmente encaixar a este
Pastor Díaz desenfadado, bromista e
mesmo irreverente para a época
dentro da súa ideoloxía posterior
como home de estado, católico e militante moderado?, que foi do mozo
exaltado e vitalista da súa primeira
época, cando aínda non chegara a
entrar na administración civil do
novo estado liberal?... Son, evidentemente, cuestións que, de momento,
deixamos no aire como meras hipóteses…

LITERATO, POETA, ESCRITOR
E XORNALISTA
Non menos interesante resulta
Nicomedes Pastor dende o punto de
vista literario, como ensaísta, conferenciante, xornalista, poeta, biógrafo,

crítico literario e novelista. Un Pastor
Díaz que presenta múltiples facianas
intelectuais, sacrificadas, en grande
medida, en aras da praxe política na
súa condición de home de estado,
como dixemos.
Grande ten sido o recoñecemento
literario de Pastor Díaz en vida,
enxalzado e biografiado, entre outros
autores contemporáneos seus: Ríos
Rosas, Rico Amat, Ovilo, Zorrilla,
Juan Valera, Pedro Antonio de
Alarcón, Pirala, Andrés Borrego,
Campoamor, Fermín de la Puente
Apecechea e Cánovas del Castillo, ata
chegar aos máis modernos, caso de
Emilia Pardo Bazán ou do cubanoviveirés José del Valle Moré e os
tamén viveireses Leal Insua e Chao
Espina, sen esquecer outras moitas
referencias a Pastor Díaz, dentro da
literatura romántica española. Non
menos abondosas son as investigacións e escritos sobre a obra do noso
protagonista, dende o ámbito galego:
Murguía, Vicetto, Waldo Insua, Parga
Sanjurjo, os irmáns Vilar Ponte,
Otero Pedraio, Carballo Calero,
Antonio Fraguas, Varela Jácome, Del
Riego, José Luis Varela, Emilio
González López, Alonso Montero,
Luis Caparrós Esperante ou Anxo
Tarrío Varela, entre tantos outros.
Mais, por desgraza, na actualidade
resulta curioso comprobar como
Pastor Díaz non deixa de ser un autor
secundario na literatura española,
fronte a outras figuras de dubidosa
superioridade como é o caso do
Duque de Rivas, Zorrilla, Espronceda
e outros moitos. Si isto acontece no
ámbito da literatura española na que
o noso protagonista ten escrito
poemas tan significativos como: A la
luna, La mariposa negra, La sirena
del norte, Mi inspiración ou a composición en francés Vie et mor, entre
outras, que non pasará na literatura
galega?.
En galego coñécense o poema
Alborada, datado en 1828 e Égloga
de Belmiro e Benigno, da que Xosé
María Álvarez Blázquez descubriu o
manuscrito en 1951. Ademais sábese
que o poeta, namorado e ao borde do
suicidio, destruíu a maior parte dos
seus poemas iniciais. Así, grazas a
Waldo Insua, sabemos que entre os
poemas desaparecidos figuraba a
composición O paxaro da morte,
destruído durante os primeiros anos
na corte matritense. Os motivos?...
A importancia de Pastor Díaz como
adiantado do romanticismo foi reivindicada tanto por Manuel Murguía
como por Otero Pedraio, ambos os
dous identificaron ao poeta viveirés
con Chateaubriand e mesmo chegaron a definilo como o poeta máis
fondamente pesimista do século XIX.
Tal mención equivale a consideralo
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“...Pastor Díaz presenta múltiples facianas
intelectuais, sacrificadas, en grande medida,
en aras da praxe política na súa condición de
home de estado...”
“...a súa actividade
xornalística acentúase
coas campañas políticas realizadas dende
as columnas de El Español, El Conservador,
El Sol e El Heraldo...”
como un dos primeiros románticos
españois, que bebería directamente
do Werther de Goethe e doutros autores europeos, con tan só dezasete
anos. Feito que non é, en absoluto,
desbotable, pois pese á censura da
época (regreso á Inquisición), semella
bastante doado que o mozo Nicomedes dispuxese dun amplo bagaxe
bibliográfico a través das bibliotecas
familiares, tanto paterna, como dos
seus tíos, pois si ben Antonio López
Villapol era un dos maiores comerciantes de liño da localidade, tamén
desempeñaba os cargos de vicecónsul francés e de apoderado das Reais
fábricas de Sargadelos. Por outra
banda, outro tío materno era o políglota ou intérprete do peirao viveirés.
Con estes antecedentes e co paso do
mozo Nicomedes Pastor polas aulas
do Seminario de Mondoñedo (182225), non sería menos interesante
tratar de estudar os seus amores
arrebatados e a posible influencia
literaria que puido ter sobre o noso
protagonista o profesor Antonio
María de Castro e Neira, crego de
Argomoso, verdadeiro introdutor do
prerromanticismo en Galicia a través
de Cadalso. Curiosamente, desta
etapa iniciática mindoniense semella
ser a poesía Mi reclusión, composición xuvenil que fai mención á atormentada dor do poeta, ao borde do
suicidio pola morte da súa amada
“Lina”, esta composición non figura
incluída na primeira edición de
Poesías, publicadas por Pastor Díaz
en Madrid, en 1840, logo si figuraría
nas súas obras completas.
Dentro do xénero narrativo escribiu
Una cita, relato curto publicado en
folletín (1837) e a novela psicolóxica
De Villahermosa a la China. Coloquios

de la vida íntima, editada a súa
primeira parte no periódico La Patria
(1848) e completamente, en dous
tomos na imprenta de M. Ribadeneira (1852).
Como xornalista iniciouse no labor
periodístico no xornal El Siglo (1834),
onde compartiu redacción con Ros de
Olano, Ventura de la Vega e José
Zorrilla, colaborando igualmente con
outros diarios e revistas como El
Artista (1834-36), El Correo Nacional
(1834-42), No me olvides (1837-38)
ou El Liceo (1838). Porén a súa actividade xornalística acentúase coas
campañas políticas realizadas dende
as columnas de El Español (1841), El
Conservador (1841-42), El Sol (184243) e El Heraldo (1842-1854), publicacións nas que ten colaborado con
García Tassara, De los Ríos Rosas,
Francisco de Paula Cárdenas e
Francisco Pacheco, entre outros
compoñentes do partido moderado e
da facción puritana. Así mesmo
publicou diversos artigos en distintos
xornais da época como El Museo
Artístico y Literario (1844), La Patria
(1848) e El Trono y la nobleza (1848).
Non menos interesante foi tamén o
rol desenrolado por Pastor Díaz como
crítico literario, biógrafo e ensaísta
histórico, destacando a súa visión
Del movimiento literario en España
(1837), onde preconiza a exaltación
romántica e o europeísmo. Igualmente, na súa última publicación
Italia y Roma: Roma sin el Papa, o
autor viveirés amósanos todas as
súas dotes como embaixador e fondo
coñecedor das difíciles relacións
entre os estados europeos e o
Pontificado, nos tempos da unificación italiana.

CODA
Moito poderíamos continuar comentando sobre as relacións entre
un Nicomedes Pastor Díaz liberal e
centralista e a xeración provincialista
constituída polos Neira de Mosquera,
Carracido, os irmáns Faraldo, o viveirés Cociña, Posada, Puentes Braña,
Figueroa, Romero Ortiz e un longo
etcétera, xunguidos todos eles pola
coincidencia na defensa apaixoada
de Galicia fronte ao centralismo ou,
mesmo, como Pastor Díaz, logo de
morto, foi quen de se converter nun
referente nacional para os viveireses
e galegos de ultramar. En fin, cuestións todas elas certamente interesantes pero que o tempo e o espazo
non o aconsellan.
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