
O arquivo da
Casa de Rosalía



No proceso de revitalización da Funda-
ción Rosalía de Castro esta fixo un gran 
esforzo nos últimos anos en diferentes 
aspectos. Un deles, que consideramos 
non menor, é o da restauración e arquivo 
dos nosos fondos documentais.

O noso proxecto naceu da necesi-
dade de acondicionar a instalación dos 
fondos coas medidas de conservación 
axeitadas e ó mesmo tempo acadar un 
maior coñecemento da documentación 
a través da súa descrición e inventario. 
Calquera que visitase os fondos podería  
concluír o deterioro no que se atopaban: 
nin o espazo era axeitado, nin as condi-
cións, nin a súa organización. O primeiro 
paso consistiu en acondicionar un espazo 
apropiado, polo que se solicitou o infor-
me dun experto. Foi D. Ricardo Axeitos 
quen, dun xeito desinteresado, redactou 
e nos fixo chegar un documento básico. 
Nel efectuaba diferentes tipos de reco-
mendacións sobre unha sala da casa que 
fora vivenda de Maruxa Villanueva. Estas 
recomendacións, coa súa corresponden-
te referencia bibliográfica, estaban organi-
zadas en torno ó emprazamento, o con-
trol ambiental e  lumínico, a limpeza do 
depósito, as medidas contra incendios, 
a instalación de documentos, a sala de 
consulta e os custes do novo depósito.

Foi así que se procedeu, coa axuda 
económica do Concello de Padrón, a 
unhas obras de carpintaría e instalación 
de persianas especiais e mobiliario para 
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acondicionar o espazo atendendo ás re-
comendacións do informe de D. Ricardo 
Axeitos.

Posteriormente e grazas á colabora-
ción entre da Xunta de Galicia, a Funda-
ción Rosalía de Castro, a través das sub-
vencións para proxectos en arquivos da 
Secretaría Xeral de Cultura,  levou a cabo 
en dúas fases a organización, descrición 
e instalación dos fondos do noso Arquivo. 

Para emprender este Proxecto foi 
necesario facer un estudo exhaustivo 
dos fondos documentais, examinando 
o estado de conservación, os tipos de 
materiais, tipoloxías, antigas fontes de 
información, etc. Unha vez obtido un co-
ñecemento amplo do fondo, procedeuse 
á organización do mesmo a través das 
tarefas de ordenación e clasificación. 
Froito das anteriores elaborouse o Cadro 
de Clasificación do Arquivo da Fundación 
que permite organizar e clasificar, ó tem-
po que favorece a localización e identifi-
cación dos fondos durante o proceso de 
consulta.

A Descrición para os fondos consi-
derados de maior relevancia realizouse a 
nivel documento. Este tipo de descrición 
pormenorizada foi utilizada entre outras, 
para a serie de Correspondencia, polo 
seu interese histórico e para as actas e 
documentos de constitución, pola súa re-
levancia para a entidade. 

Toda a documentación, independen-
temente do nivel de descrición, organi-
zouse cronoloxicamente e dispúxose nas 
correspondentes unidades de instalación, 
identificadas coa signatura que á súa  vez 
reflicte a serie a que pertence.

Outra cuestión de gran importancia 
era dispor os fondos coas medidas de 

conservación axeitadas, para iso os do-
cumentos máis delicados dispuxéronse 
en caixas e camisas (carpetiñas) realiza-
das con materiais de PH neutro, libres de 
ácido e lignina. Para os fondos gráficos 
utilizáronse caixas tipo álbum de anellas, 
realizadas en cartón de Ph neutro e Fun-
das de poliéster  e de papel pergamin,  
libres de ácido e de acordo coa ANSI 
IT9.16: Proba de actividade fotográfica 
(P.A.T.). 

Finalmente cabe sinalar que o usuario 
do Arquivo ten á súa disposición instru-
mentos de descrición que facilitan as súas 
consultas, coma o cadro de clasificación 
e o inventario de fondos. Así mesmo, po-
derá consultar a aplicación informática na 
que están descritos e catalogados todos 
os fondos (XARAL).  As opcións de con-
sulta amplíanse coas posibilidades de 
facer procuras a través de  autoridades 
Persoa /Entidades e Materia, o que, sen 
dúbida, mellorará a precisión e acceso á 
información  requirida. 

En canto ó contido, o Arquivo da Fun-
dación Rosalía de Castro posúe impor-
tantes e interesantes fondos documen-
tais, gráficos e incluso sonoros, que ata 
agora apenas eran coñecidos. 

Dentro do fondo documental, cabe 
destacar a xa citada serie de Correspon-
dencia, pois sendo a máis voluminosa, é 
ademais unha das máis interesantes a ni-
vel Histórico-Patrimonial. 

Nesta atopamos cartas intercambia-
das cos responsables dos Centros e Co-
lectivos Galegos de Bos Aires, A Habana, 
etc., como poden ser Juan Varela Gran-
de, José Villamarín, Abelardo Estévez, Je-
sus Canabal, Rey Rodríguez, Ángel Pérez 
Cosme, etc., mostra das intensas rela-
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cións que o Padroado e os seu responsa-
bles mantiñan co mundo da emigración. 

En canto a personalidades galegas,  
sinalar a correspondencia intercambiada 
con Otero Pedrayo, Castelao, Bouza Brey, 
Sánchez Cantón, Fernádez del Riego, 
Manuel Gómez Román, Ferro Couselo, 
García Sabell, Gala Murguía, Juan Naya, 
Valentín Paz Andrade, Filgueira Valverde, 
Quiroga Palacios e un longo etcétera. 

Tamén resulta moi interesante a serie 
relativa ás Actas e documentos consti-
tutivos, destacando o primeiro Libro de 
Actas do Padroado, así coma os infor-
mes e memorias que describen a acti-
vidade desenvolta nos primeiros mo-
mentos dende a adquisición da Casa de 
Rosalía por parte de Villar Granjel e Xosé 
Mosquera. 

Os dossier de Prensa son certamen-
te de gran utilidade para a investigación 
xa que aportan información valiosa sobre 
acontecementos, identificación de per-
soas e incluso para datación. Ademais hai  
exemplares significativos procedentes de 
prensa estranxeira  grazas ás relacións 
referenciadas  que mantiña o Padroado 
cos colectivos galegos emigrados. Nes-
te mesmo senso, cabe sinalar a colec-
ción de impresos, nos que destacan  a 
publicación dos primeiros Estatutos do 
Padroado a finais dos anos 40, os car-
teis, así coma outros materias especiais 
(negativos, discos, diapositivas, etc.)

En canto ó fondo gráfico, son salien-
tables os documentos vencellados a Ro-
salía e á súa familia. O fondo fotográfico 
reflicte tamén as diversas actividades e 
actos do Padroado, coma as Rutas Ro-
salianas ou a Ofrenda Floral en Bonaval 

que acollía importantes persoeiros gale-
gos e estranxeiros. 

Finalmente, como non podía ser de 
outra maneira,  a documentación que al-
berga o arquivo de máis valor para a Fun-
dación é a vinculada a Rosalía de Castro. 
Compoñen esta colección  documentos, 
moitos manuscritos,  vinculados á auto-
ra, como poden ser as cartas de Murguía 
e das súas fillas, entre outras, así coma 
a dedicatoria de Víctor Balaguer (1868). 
Por suposto, inda que non é implicación 
tan directa do Arquivo, existen moi impor-
tantes fondos bibliográficos da autora ou 
ligados a esta. Cabe destacar ademais a 
serie relativa a D. Xosé Mosquera Pérez 
con interesantes documentos dos inicios 
do galeguismo, mostra das súas rela-
cións persoais coa colectividade galega e 
estranxeira, ademais da súa implicación 
política, social e cultural. 

Os arquivos doados por particulares, 
familias ou institucións foron integrados 
nos fondos documentais, tal é o caso de 
Máximo Sar ou o da familia Pardellas de 
Blas. Os do primeiro caso teñen certa re-
levancia a respecto da coordinación das 
distintas delegacións de Galicia o segun-
do é sumamente importante á hora de in-
vestigar as relacións de Rosalía e Murguía 
con outras familias da época, neste caso 
con Isidro Puga e Amparo Otero de Pon-
tevedra, a través de fotografías familia-
res, nas que están presentes Alexandra, 
Gala ou Aura, ata o de hoxe cremos que 
inéditas.

Os arquivos depositados tamén se 
integran no catálogo e na base de da-
tos informática pero sempre mantendo 
a súa diferenciación dos fondos propios 
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e un espazo tamén distinto. Tal é o caso 
do Arquivo Ramón Baltar Feijoo – Ernes-
to Baltar Santaló, recentemente recibido 
e xa organizado, descrito e instalado, e 
polo tanto ó dispor público.

Trátase dun Arquivo de extraordinaria 
importancia. Nel contense documenta-
ción maioritariamente inédita composta 
por un total de 445 pezas procedentes 
da familia Baltar, gardada desde Ángel 
Baltar Varela e principalmente por Ramón 
Tojo. O seu ámbito cronolóxico vai des-
de o tempo en que Rosalía se instala coa 
familia na casa da Matanza (1883) ata os 
anos vinte do pasado século.

O conxunto componse maiormente 
de correspondencia referida a Rosalía de 
Castro, Manuel Murguía, Alfonso Daniel 
Rodríguez Castelao, á fundación da Real 
Academia Galega, e toda unha miscelá-
nea (Pérez Lugín, Pardo Bazán, Alfredo 
Brañas, Nicasio Pajares, Aurelio Ribalta, 
Eugenio Carré…) na que non faltan as 
cartas políticas (ministros, deputados, 
Marqués de Figueroa…)

De entre todo o valor histórico do fon-
do cómpre destacar varios autógrafos de 
Rosalía (unha carta dirixida a Ángel Bal-
tar), o diario do propio Ángel Baltar, ami-
go e protector da familia Murguía-Castro, 
onde se apuntan relevantes datos bio-
gráficos de Rosalía, a folla de servizos de 
Manuel Murguía, versos autógrafos de 
Ramón Rey Baltar e todo un caudal de 
correspondencia inédita (máis de catro-
centas cartas) centrada especialmente en 
Ramón Tojo e a el dirixida.

A Fundación, por outro lado, adqui-
riu o compromiso de editar este fondo e 
tamén o de dixitalizalo.

Durante todo este proceso foi fun-
damental para a Fundación Rosalía de 
Castro o traballo de Silvia Arca, unha pro-
fesional que se implicou moi a fondo no 
proxecto, que soubo valorar a riqueza do-
cumental acumulada ó longo de moitos 
anos e que orientou magnificamente os 
principais alicerces do Arquivo.

Así pois, o Arquivo da Fundación mós-
trase hoxe como un espazo aberto á in-
vestigación e ávido de que se coñezan e 
difundan os seus fondos, que son parte 
fundamental da cultura e da historia con-
temporánea de Galicia.






