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Como é ben sabido, Murguía destruíu as cartas da súa dona. As razóns el mesmo as 
deixa ver  nunha nota, non sabemos con que obxecto feita, pero recollida por Juan 
Naya (Naya 1958: 18). Eran cartas privadas. Decidiu destruílas despois de darlles 
unha última lectura. Resulta moi emotiva a perplexidade de Murguía ao verse capaz 
de lelas por última vez: unha reflexión sobre a condición humana e as regras do 
esquecemento e a dor. É de supoñer que o mesmo camiño, polas mesmas razóns, 
seguiron tamén as escritas por el a Rosalía.

Algunhas cartas, porén, sobreviviron no mare mágnum de papeis que o historia-
dor producía e compartía con outros, e entre elas están as dúas que garda o Fondo 
Said Armesto na Fundación Barrié. A primeira, que estimo escrita no segundo semes-
tre de 1879[1], foi publicada por min no primeiro número desta revista Follas Novas.

Unha documentación dif ícil

Inda que non estiveran moitas veces mutiladas, as cartas son, pola súa propia natu-
reza, fragmentarias desde o punto de vista do coñecemento que nos aportan. Xunto 
á súa veracidade puntual, as cartas teñen o defecto de seren aparentes portadoras de 
verdades definitivas. Pero, para empezar, as  afirmacións que conteñen están dirixi-
das ao seu privado interlocutor, non á pluralidade que hoxe as le. Inda que isto se 
poida traducir en moitos casos nunha maior sinceridade, a maior sinceridade non é 
sempre garantía de maior veracidade. Todos afirmamos e cualificamos as cousas de 
maneira distinta dependendo do noso interlocutor e nos deixamos levar polo xenio 
de maneira distinta dependendo de quen nos escoite.

[1]  Na edición das cartas de Barreiro-Axeitos (2020, 61) dáse, por erro, a data 1881.
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Un caso singular é a famosa carta na que Rosalía afirma que non volverá escribir 
en galego. Poderíase falar de dimisión se esta fose unha carta aberta, pero non deixa 
de ser excesivo cando se trata dunha comunicación persoal, dirixida nun momento 
de xustificado desgusto a unha persoa coa que se ten plena confianza.

Outro caso é a carta en que Rosalía di que Fernán Caballero se comporta como 
unha plebea. Relacionada por Bouza Brey con El Caballero de las botas azules, a apa-
rición da resposta, transcrita recollendo a data orixinal nun exemplar adquirido pola 
Fundación Rosalía co patrocinio da Fundación Barrié, deixou claro que se trataba de 
Cantares Gallegos, co que a carta pasou a datarse entre 25 de xaneiro de 1864 e 10 de 
maio de 1864. (Angueira 2013, 17)

Pero eu engadiría outra posibilidade:  que a carta de Rosalía sexa anterior á carta 
de Fernán Caballero e que responda non á súa recepción, senón á ausencia de res-
posta por parte desta, cando aínda non se producira. Doutra maneira é dif ícil enten-
der o que sería unha esaxerada reacción a unhas palabras despois de todo corteses.  
E sobre todo non se compadece co feito de difundir, para engalanar un exemplar do 
seu libro, unha carta que considera inaceptable. Outros datos apuntan a que a carta 
ademais fora amosada a Félix Moreno Astray (Angueira 2013, 17). Sería de acordo 
con esta outra interpretación datable entre o 12 de decembro de 1863, cando entra 
de Gobernador civil de Pontevedra Vicente Calderón Oreiro, e o propio 25 de xa-
neiro de 1864, cando Fernán Caballero escribe a súa.  Tan estreita marxe parece que 
insinúa o feito de estar Murguía facendo xestións para acadar unha resposta, o que 
reafirma o propósito estratéxico da dedicatoria de Cantares como indicaba María do 
Cebreiro en 2012 (Angueira 2017), ben que Rosalía apreciaba probablemente a es-
crita de Fernán Caballero. Certo que o movemento de datas non é moi grande, pero 
a interpretación da reacción de Rosalía si que cambia por completo.

Un pequeno erro de transcrición inveterado, desde a edición de Juan Naya (Naya 
1958,83), dificulta asemade a interpretación da primeira frase desa carta. A frase de 
comezo non é “va empezar á trabajar de nuevo” senón “-ra empezar á trabajar de 
nuevo”, co que é máis fácil interpretar que o que pode faltar é que é a propia Rosalía 
a que “[inda non se sinte con forzas pa]ra empezar a trabajar de nuevo” e a sitúa na 
liña da lenta recuperación da que ela mesma fala a Pondal en abril de 1864.

E inda outro exemplo máis: na carta que publiquei nesta mesma revista en 2017, 
un só detalle, as pegadas da tinta fresca que permitiron identificar o poema que Mur-
guía lle remitía a Rosalía matizan a apreciación do documento: demostran que ela 
non o utilizou. Pero isto non impide, máis ben anima a pensar, que si o fixera noutros 
casos, o que non sería de ningún xeito ilícito, máis ben sería normal nunha relación 
como a de Rosalía e Murguía.

Por iso nunca está de todo claro se un debuxo que se ía facer, se fixo, ou se un libro 
que “está practicamente rematado” coincide plenamente co que despois se publica, 
ou é soamente un compromiso que despois, ás veces, non se consegue cumprir. Nes-
te caso poderían estar Follas Novas, anunciada a subscrición 1872, pero aínda sen 
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pechar en 1879, como vemos na primeira carta de Murguía de 1879, pero tamén Ri-
mas Populares Gallegas, que Murguía tamén anuncia. E explica tamén a aparente in-
tervención de Murguía en La Hija del Mar, (Barreiro-Axeitos 2013) probablemente 
nas proximidades do primeiro parto de Rosalía, e tantos outros momentos de apuro 
como Murguía pasou. Ao lado deles o aperto do caloroso verán de 1879 que describe 
a carta a seguir debeu ser bastante menor.

A carta que hoxe presentamos

Esta segunda carta que hoxe presentamos é complementaria da editada por nós nesta mesma 
revista anos atrás. De certo está escrita no mesmo contexto: Murguía está só no verán en 
Madrid preparando o número a publicar de La Ilustración Gallega y Asturiana. Os temas 
tamén son certamente parecidos: as ilustracións de Alejandra e detalles económicos que na 
súa acumulación cobran importancia, ata compoñer unha imaxe da existencia económica 
sempre moi dif ícil.

Non debería ser moi necesario resaltar como Murguía se manifesta preocupado pola se-
paración dos seus fillos e especifica a Rosalía que lles dea cartos, para que se acorden del. A 
carta está na liña das outras coñecidas e coincidimos plenamente con Naya cando di: “Más de 
una afirmación habrá de modificarse a la simple lectura de estas epístolas (…) a  las supuestas 
divergencias existentes en aquel matrimonio sin par y al inmenso amor que Rosalía sintió por 
su marido, amor hondamente correspondido por este” (Naya 1953, 18), só que, inda hoxe, 
deberiamos substituír o “haberá” por “habería”.

Coñecido é o carácter intempestivo  e vehemente de Murguía, pero tamén se transparen-
ta unha preocupación porque o seu carácter non murche a incipiente carreira de Alejandra. 

Faise referencia nesta nova carta ao artigo sobre a Estatua de Méndez Núñez que saíu no 
suplemento de Xullo, anexo do exemplar do 10 de xullo, dedicado todo el ao Almirante que 
é precisamente o primeiro número no que aparece a cabeceira de Alejandra. Este artigo foi 
publicado tamén na Gaceta de Galicia o 18 de xullo polo que as noticias que pide Murguía 
a Rosalía poden ser se houbo algunha reacción a el ou, máis posiblemente, se foi publicado 
ou non. 

O heroe do Callao tivo unhas exequias impresionantes e honras en toda España, pero par-
ticularmente na súa vila de adopción Pontevedra, onde inda hoxe se conserva o seu camarote 
nun recanto encantador do Museo. Naturalmente Murguía recalca a galeguidade do perso-
naxe e incluso fai unha curiosa transposición Imperio Británico/Escocia Imperio Español/
Galicia situando as rexións económica ou xeograficamente marxinais como as fábricas de 
heroes  que non deixa de ser curiosa.

Este combate, que dá nome á céntrica praza na cidade de Madrid, e que tivera lugar en 
1866, saldouse cunha vitoria celebrada polas dúas partes. Para os peruanos as baterías do 
Callao resistiron, para os españois foron destruídas.

En todo caso non hai que desprezar un átomo de gloria patria e probablemente era moi 
cedo, e mal momento, para desenvolver unha visión crítica do colonialismo español. Murguía 
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únese a reivindicación dunha estatua, para a praza do Obradoiro. A estatua irá finalmente á 
Alameda de Santiago, e inaugurarase en 1885. 

A traxectoria do correo entre Madrid e A Coruña esixía uns catro ou cinco días; como 
se pode ver polas cartas de Segade de 4 de maio, cando ten na man o numero de 30 de abril; 
15 de maio, cando ten na man o número de 10 de maio; a de 15 de xuño, en que ten na man 
o exemplar de 10 de xuño (Barreiro e Axeitos: 2005). Así que podemos supoñerlle unha tar-
danza similar e aventurar a saída da carta o 21 de xullo. O número que prepara Murguía é do 
día 30 de xullo. O exemplar que sairá contén debuxos de Padrón, pero non son de Alejandra, 
senón de G[erardo] M[eléndez], gravados por Manchón, probablemente derivados de foto-
graf ía, que é un recurso do que se servían profusamente na Ilustración.

A atribución a Alexan-
dra da tecedeira de Lestro-
ve, que fixemos no noso 
comentario á primeira car-
ta que publicamos, aparece 
confirmada pola segunda 
de Alejandra a Murguía 
de 1879 (Barreiro-Axeitos, 
2020 ), na que ela mes-
ma recoñece as razóns de 
non incluír outra figura 
deixando a composición 
evidentemente eivada. Isto 
tamén serve para datar esta 
segunda carta como poste-
rior, pero non moito, á apa-
rición da tecedeira ou polo 
menos á decisión de Mur-
guía de incluíla na revista. 
Nesa mesma carta fálase 
da ilustración de diversos 
detalles da catedral, isto 
quizáis se concretou no 
que podería ser a seguinte 

aparición de Alejandra na ilustración: un debuxo da contraportada do Pórtico da Gloria (10-
12-1879). O escorzo dos rostros é parecido ao da tecedeira e o tratamento tan sumario dos 
capiteis delata de novo a unha aprendiz. A elección da contrafachada, sobre a que tanto cha-
mou a atención un século  despois Seraf ín Moralejo, f íxose neste caso, probablemente, pola 
súa maior facilidade se a comparamos coa fronte do Pórtico, xa tratada por Cuevas.  

Alejandra, polo que podemos dicir despois da revisión da Ilustración, colaborará de xeito 
bastante marxinal. O seu anagrama  reaparece en febreiro de 1882, cando xa se trata de La 
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Ilustración Cantábrica, o último dos intentos de Alejandro Chao de soster aquela riscada e 
apaixonante empresa. 

A correspondencia, como di Barreiro (2012, 414) era “case diaria” segundo se deduce do 
contido destas dúas misivas, ás que hai que engadir un fragmento de sobre datado 9 de xuño 
de 1879, tamén conservado na biblioteca da Fundación Barrié, que reproducimos. Nesta 
data Rosalía enviou unha carta a Murguía, á rúa Ballesta 10, 3º. Non parece que esta fora a 
súa residencia, como indica Barreiro (Barreiro 2012: 415), pois Rosalía indica que se trata da 
redacción, máis cando na propia revista dáse esta dirección como de redacción e adminis-
tración, despois trasladada a León, 12 Principal, dirección tamén acreditada por un sobre 
gardado no Arquivo Municipal da Coruña (Rodríguez 2017). Polo envés anotou Murguía un 
comentario sobre o nome Silvana, sen dúbida polo Romance de Silvana que xa publicara no 
Eco de Galicia e seguía a estudar. Unha anotación consecuente co contexto de recompilación 
de poesía tradicional que teñen os seus papeis no Fondo Said Armesto.

Volvendo á carta podemos dicir que, sen aportar datos extraordinarios, vén encaixar co 
resto das publicadas do amplísimo epistolario de Murguía para debuxar os pormenores dun-
ha empresa certamente abraiante: a dunha parella constituída por dous talentos sorpren-
dentemente complementarios que tentaron, ademais de engrandecer a Galicia con todas as 
súas forzas, vivir do traballo intelectual, do mesmo xeito que en calquera cultura plenamente 
normalizada. 
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Transcripción

[Madrid, 21 de Xullo de 1879]
Mi querida Rosalía; sin recibir el correo pero ha-
biendo recibido cuatrocientos reales de lo de este mes, me
apresuro á enviarte 18 duros, pues uno lo consume
el giro \y certificado/ y otro me lo quedo yo para mis cosas. No sabes
cuanto me alegro de enviaros este refuerzo que os llegará
para el dia vispera del apostol. Dales á los niños
sus dos cuartos por cabeza, el dia que cobres y al otro
dia otros dos, para que siquiera coman alguna fruta
y se acuerden de mi. Ni humor ni tiempo tengo
para seguir escribiendo. Me espera el número entero y
verdadero y hace un calor horrible. ¡Que bien estais
ahí! Hoy he hablado ya con el grabador para la 
cosa de Alejandra. Creo que saldrá bien, pues le
dije que era cosa que estimaba bien hecha. Veremos
cuando llega, aunque supongo que Alejandra no
habra tenido mucho tiempo ni mucho humor
para hacer la cosa, sentiría mucho que no le 
saliera tan bien como la que me envio, aun
que espero que mis plácemes le habrán tenido

<1v>

tenido tan en cuenta como los consejos. En fin
Dios le dé paciencia á la pobre para sufrirme
y sufrir mis regaños que por mas que sean hijos de
la razon, no son por eso menos regaños – No se
si mañana te escribiré largo, es posible que no, pues
Estoy cargado de trabajo. Me falta muy a menu
do La Gaceta y no se si digeron algo respecto
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del articulo sobre la estatua de Mendez Nuñez.
todos los periodicos callan como muertos, veremos hoy
cuando reciba el correo. Te advierto de nuevo
que no sé, como será lo del resto de mi sueldo
ten cuidado con lo que va, por si es caso, pues mi-
entras no tiene uno las cosas en la mano, no
debe contar con ellas. Ya te he dicho algo de cómo
está esto, y aun para mi es un milagro. Mu-
cho deseo que os vengais; tengo ya necesidad de
mi casa. Ni como, ni vivo, ni hago mas que rabiar
asi es que necesito mis hijos a mi lado para que 
me aparten de todos los disgustos que hoy

2

me cercan. Sudo la gota gorda al escribirte
y te dejo. Besos a los niños, a Alejandra que 
se anime. Tu marido
 Murguía
Llegará el jueves á tu poder esta manda
á cobrarla en seguida pues es facil que á
las doce, ya no esten en la oficina por ser
el dia que es. No te descuides.
Recibo la tuya: ya la contestaré
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