I. ARTIGOS

Patricia Carballal Miñán

Unhas liñas para Alejandra
Murguía. Algúns aspectos sobre
o seu papel de compiladora de
literatura de tradición oral e artista

Unhas liñas para Alejandra Murguía.
Algúns aspectos sobre o seu papel
de compiladora de literatura
de tradición oral e artista

PALABRAS CHAVE

RESUMO

Alejandra Murguía,
mulleres artistas,
compiladoras de
literatura, literatura de
tradición oral

Esta aproximación pretende abrir dúas liñas de investigación sobre Alejandra Murguía (Santiago de Compostela 1859 - A Coruña,
1937): o seu labor como transmisora e compiladora de literatura
de tradición oral e a súa carreira artística, breve, chea de obstáculos e interrompida drasticamente polas cargas derivadas da súa
condición feminina. Ao tempo, pretende ser unha vindicación da
súa figura á luz dos estudos sobre mulleres e unha reflexión sobre
os discursos da arte e a historia da literatura hexemónicos, que a
miúdo obviaron e menosprezaron os desempeños femininos.

KEYWORDS

ABSTRACT

Alejandra Murguía,
women artists,
compilers of literature,
traditional oral literature

This approach aims to open two lines of research on Alejandra
Murguía (Santiago de Compostela 1859 - A Coruña, 1937): her
work as transmitter and compiler of oral tradition literature and
her artistic career, short, filled with obstacles and drastically interrupted by the charges derived from their feminine condition. At
the same time, it aims to be a vindication of her figure in the light
of women’s studies and a reflection on the hegemonic discourses
of art and the history of literature, which often ignored and belittled female performances.
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A máis de século e medio do seu nacemento, apenas hai escritas algunhas liñas sobre
Alejandra Martínez Castro (coñecida como Alejandra Murguía) que non transparenten
dúas variables: ou ben centrárense no seu papel de coidadora sen vindicar este rol –que
por ter sido historicamente adxudicado ás mulleres nunca contou con relevancia social
a pesar das reclamacións históricas do feminismo[1]– , ou ben supeditaren o seu labor
intelectual á axuda dos demais. Deste xeito, a súa educación artística aparece relegada
á axuda ao seu irmán Ovidio ou ao seu pai, a busca de textos de literatura de tradición
oral apréciase en tanto é útil para Manuel Murguía e os seus contactos intelectuais e os
seus coidados pasan desapercibidos a pesar de ser un constante apoio da súa nai e do seu
pai, nomeadamente deste último cando Rosalía de Castro falece e Alejandra ocúpase da
familia até o punto de facer importantes renuncias na súa vida profesional e persoal, tal
e como veremos.
[1]

Rosa Cobo (2012: 115) sinala que, ao tempo que Rousseau reivindicaba o concepto de igualdade, advertía: “Para que los varones puedan ocuparse del cumplimiento de la voluntad general
en la asamblea, las mujeres deben dedicarse a tiempo completo al marco doméstico-familiar”.
Porén, como indicaría máis tarde a pensadora feminista Mary Wollstonecraft -seguidora crítica
das ideas do filósofo francés-, as funcións femininas asociadas ao ámbito privado e centradas na
familia e no coidado “son ideológicamente legitimadas por el contractualismo patriarcal sobre la
base de una ontología femenina inferior a la masculina” (Cobo Bedía 2012: 119).
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O obxectivo destas liñas non é construír unha “narrativa heroica” sobre Alejandra
–ao xeito que Isabel Burdiel considera que se escriben moitas das biograf ías de mulleres
(2015: 344) –, senón sumar algúns feitos sobre a súa vida e sobre o seu labor intelectual
e artístico, recollidos polos/as especialistas na familia Murguía Castro, para apreciarmos
mellor o seu traballo, nunca debidamente estudado, e convertela nun suxeito histórico
(Bolufer 2015: 207-208). Ao tempo, reconstruír a súa biograf ía individual e situar as súas
achegas literarias e históricas constitúe tanto un diálogo crítico cos discursos da historia
da arte e da literatura galega en clave de xénero como un acto político, xa que permite
contemplar a súa vida a carón da de tantas outras mulleres invisibilizadas e silenciadas
(Beard 2018), que deben ser debidamente vindicadas.

Algúns datos da infancia de Alejandra Murguía
Como é sabido, Alejandra foi a primeira dos fillos do matrimonio entre Rosalía de Castro
e Manuel Murguía. O seu nome, Alejandra Teresa, rende homenaxe ao seu padriño, o
vigués Alejandro Chao –a quen Murguía prometera poñerlle o seu nome ao/á primeiro/a fillo/a que tivese[2]– e á súa avoa materna, Teresa Castro (Lama 2018: 302). O seu
nacemento tivo lugar en Santiago o 18 de maio de 1959, sete meses despois do casamento
dos seus pais[3]. Segundo recolle Barreiro Fernández (2010: 216), o matrimonio Murguía
Castro e a súa primeira filla, acompañados da nai de Rosalía e de dúas criadas, trasládanse a vivir pronto á cidade da Coruña, onde pasan uns meses mentres Manuel Murguía
asume a dirección de El Diario de la Coruña. Porén, en decembro dese ano, cando cesa
de dirixir o xornal, a familia instálase novamente en Santiago, cidade na que dona Teresa
Castro aluga unha casa na Rúa do Vilar[4]. Alí coida da pequena Alejandra incluso cando
os seus pais se desprazan por mor dos seus quefaceres laborais, primeiro a Vigo e logo a
Madrid. No ano 1861 vai vivir con elas Rosalía de Castro, a quen avoa e neta foran buscar
a Madrid para acompañala na súa viaxe de volta a Galicia, que resultou ser longa e penosa
[2]

Aurelio Aguirre, descoñecedor deste feito, tamén lle fixera chegar a Manuel Murguía o seu interese neste sentido, se ben apuntaba explicitamente: “espero que me hagáis (si no hay inconveniente)
padrino del primer varón y si no pudiese ser ponle al menos el nombre de tu verdadero amigo
Aurelio” (Barreiro Fernández 2020: 95).

[3] Barreiro Fernández advertía ao respecto: “Disto resulta que Rosalía casou embarazada de dous
meses, pero de ningunha maneira o matrimonio foi celebrado, e moito menos apurado, polo feito
de estar embarazada Rosalía, xa que como dixemos a decisión procede do mes de marzo ou abril”
(2010: 205).
[4]

José María Moar nun artigo do 1 de xuño de 1920 titulado “Negra Sombra” e publicado en El
Compostelano comenta: “En el Padrón del 61, inscriptas en la Rúa del Villar, 20, 2º, está la madre de Rosalía, Teresa Castro, soltera, natural de Padrón, de 50 años, con 30 de residencia en
Santiago, y sus criadas, nativas del mismo: María Martínez y Josefa Puig, de 50 y 25 años, y
Alejandra Murguía, de igual naturaleza que estas y edad, dos años”.
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para a nena, como lle relata a escritora nunha cara ao seu marido: “la niña vino con un
cólico, que le pasó porque Dios lo quiso, pues con nada pudimos acudirle; pero como es
tan fuerte, sanó sin remedio alguno” [5].
Sete meses despois, o 24 de xuño de 1862, falece dona Teresa Castro (Barreiro Fernández 2010: 261). A familia múdase novamente de casa, á compostelá rúa do Mercado
Vello número 7, “nunha zona máis humilde, aínda que non deixan de ter dúas criadas,
María Martínez, que xa formaba parte da familia, e unha mociña, Piedad Noya, que os
acompañou durante varios anos” (Barreiro Fernández 2010: 251). A partir desta data e
durante os anos seguintes, Rosalía de Castro coida da nena a pesar de proseguir co seu
traballo intelectual, seguramente botando en falta a axuda da súa nai que constituíra un
importante apoio material (Lama 2017: 309). Mentres Murguía continúa en Madrid (volvendo a pasar temporadas estivais en Galicia), a escritora envíalle nas súas cartas recordos e saudades de Alejandra. Así, nunha misiva datada en 1863 por Barreiro Fernández e
Axeitos (2005: 19) coméntalle: “La pequeña sigue buena y me pregunta siempre cuándo
vienes”. E, noutra, escríbelle: “Recibe toda mi alma y besos de tu pequeñita que quiere que
le traigas una virgen vestida de sol y calzada de la luna. Poca cosa” (Barreiro Fernández e
Axeitos 2005: IV, 19).
A primeira infancia de Alejandra Murguía transcorre, pois, na cidade compostelá,
na que tamén vivía a súa familia paterna, coa que Rosalía de Castro mantiña algunha
tensión, derivada das dif íciles relacións de Murguía co seu pai, Juan Martínez[6]. Mais,
paradoxalmente, Alejandra atenúa os roces, xa que, como apuntaba Barreiro Fernández
na biograf ía do historiador coruñés, Juan Martínez “era un home duro para os fillos,
aínda que como lles sucede a moitos pais era brando e cariñosísimo cos netos” (2005:
73). Efectivamente, as cartas que se conservan entre o pai de Manuel Murguía e a súa
primeira neta testemuñan este agarimo. Así, no ano 1869, cando Alejandra xunto coa
súa nai, vai vivir a Simancas[7] (onde Manuel Murguía tomara posesión da súa praza, concedida polo ministro de Fomento Ruíz Zorrilla), Juan Martínez escríbelle puntualmente á súa neta. Nas súas cartas nárralle sucesos acaecidos aos seus coñecidos e
[5]

Carta datada o 16 de decembro de 1861 en Santiago (Barreiro Fernández e Axeitos 2005: IV, 18).

[6]

Así, por exemplo, a escritora maniféstalle nunha carta ao seu esposo sobre a tía paterna deste
último: “Tu tía Teresa está ahí, pues al pasar por allí la niña la vio, pues la llamó ella y le dijo que
me diese un recadito, y que no venía por aquí porque estaba sola la tía Pepa. Yo no salgo, pero
aunque así no fuera no iría a verla”. Noutra misiva, datada por Axeitos e Barreiro Fernández en
maio de 1867 (2005: IV, 30), Rosalía dille a Murguía “Ninguna contestación tuve de Joaquina, y no
quiero mandarle más a la niña, a no ser que tú mandes otra cosa. Que se lo coman y se lo guisen
todo”. (Barreiro Fernández e Axeitos 2005: IV, 30). Joaquina [Peña], era unha serventa da casa de
Juan Martínez e pasaría máis tarde a axudar ao matrimonio Murguía Castro no seu traslado a
Simancas (Barreiro Fernández e Axeitos 2005: IV, 57, nota 17).

[7] A pequena Aura (nacida o 7 de decembro de 1868) quedara ao coidado das dúas serventas da
familia, Ramona e Piedad Noya, ata que esta última a levou a Simancas.
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coñecidas (“murió la madre de tu criada María”[8]), mándalle cartos polo seu santo[9],
envíalle sementes de flores para que as plante na primavera castelá[10], fálalle do tempo
e das celebracións santiaguesas (o Entroido, a Semana Santa, as festas estivais), imaxínaa de volta a Galicia nun comezo de verán no que abonda a froita (“¡Quien te diera
aquí metiendo esos pequeñitos dientes en tanto albérchigo y fresa como tengo (...)!”[11])
e preocúpase pola súa saúde (“Cuydado con el Sarampión que no es nada bueno para
los niños”[12]).
Alejandra Murguía –que chega a Simancas con 10 anos de idade– é quen de manter
a correspondencia co seu avó e contestarlle, mentres el permanece pendente dos avances na capacitación lectoescritora da súa primeira neta. Na primeira das cartas que lle
envía pídelle que lle responda “porque al mismo tiempo te ejercitas, y escribirás cada vez
mejor”[13] e incluso lle dá consellos a este respecto: “Cuando escribas, mejor hazlo con
cachaza y bien largo, que con eso te ejercitas y cada vez escribirás mejor”[14]. Ademais, a
través destes documentos coñecemos que a pequena xa se interesaba polo debuxo, que
será unha constante na súa vida, como máis adiante veremos.
Outros datos desta época desvélannos, amais, outro dos intereses de Alejandra Murguía, sobre o que tamén profundaremos: a cultura de tradición oral. Ao parecer, durante
a estadía en Simancas, a moza (que convive cos seus proxenitores e a súa irmá de poucos
meses) recolleu dous singulares arrolos que o seu pai lle enviou ao estudoso e folclorista
andaluz Francisco Rodríguez Marín. No tomo V da súa obra de 1883 Cantos populares
españoles transcríbense precedidos da seguinte nota:
Siguen dos canciones de cuna, recogidas en Simancas por la hija mayor de mi ilustrado amigo Murguía,
canciones que él, con su acostumbrada bondad, me ha remitido, y que no quiero dar á conocer sin
extractar la explicación que las acompañaba. Entrambas se cantan á dos voces, una que contesta á la
otra. El origen de esta especie de diálogo no lo adivino, á no ser que sean imitación de ciertos dramas
[8]

Carta de Juan Martínez datada en Santiago o 16 de febreiro de 1870 (Barreiro Fernández e Axeitos
2005: IV, 197).

[9]

Carta de Juan Martínez a Alejandra, datada, simplemente, como “Hoy 17”. (Barreiro Fernández e
Axeitos 2005: IV, 198).

[10] Carta de Juan Marínez a Alejandra datada o 26 de marzo de 1870 (Barreiro Fernández e Axeitos
2005: IV, 198).
[11] Carta de Juan Martínez datada en Santiago o 28 de xuño de 1870 (Barreiro Fernández e Axeitos
2005: IV, 200).
[12] Carta de Juan Martínez a Alejandra datada en Santiago o 27 de xuño de 1870 (Barreiro Fernández
e Axeitos 2005: IV, 201).
[13] Carta de Juan Martínez datada en Santiago o 16 de febreiro de 1870 (Barreiro Fernández e Axeitos
2005: IV, 197).
[14] Carta de Juan Martínez datada en Santiago o 4 de xuño de 1870 (Barreiro Fernández e Axeitos
2005: IV, 200).
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litúrgicos, parecidos al que todavía se conserva (en cierto modo) en las funciones de Semana Santa en
Santiago (Rodríguez Marín 1883: 9) [15].

Tamén Manuel Murguía no seu artigo “Romance de Silvana”, publicado o 24 de marzo de 1878 en El Eco de Galicia, ao falar dunha versión asturiana desta peza recollida por
Amador de los Ríos, apunta: “Parece que la versión asturiana es común a Castilla; nuestra
hija al menos lo aprendió en Simancas, aunque con algunas variantes del publicado por
el claro autor de la Historia de la literatura española”.

1. A educación de Alejandra Murguía
Na infancia da filla máis vella de Rosalía de Castro albíscanse tanto o seu interese pola literatura tradicional (que ocupará un lugar central na cultura familiar dos Murguía Castro
durante anos) como as súas inclinacións artísticas. Non obstante, non conservamos, até
o de agora, datos sobre a súa formación regrada, máis alá de que Pereira Bueno, afirma
que se educou formalmente na Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago
de Compostela para incrementar a súa formación artística (2004:175)[16].
No entanto, é lóxico pensar que tanto a súa nai coma o seu pai manifestasen interese
pola súa formación, dado que a educación foi un tema incluído no quefacer intelectual
de ámbolos dous, aínda que dende parcelas diferenciadas. Manuel Murguía, quen nunca
se detivo a analizar a cuestión da educación feminina dende ningunha postura crítica
[15] I (Un rey moro tenía una cautiva cristiana, y esta / cantaba, mientras dormía un niño:). / 1ª voz.
Cuando yo era niña, / Al campo salía / Tras las mariposas; / Cual ellas corría. / Cuando yo era niña,
/ Por el campo andaba / Tras las mariposas; / Cual ellas volaba. / Por el campo fui, / Rosales sembré,
/ Espinas cogí. / Ea! ea! ea! / Que no soy tan fea; / Y si lo soy, si lo soy, que lo sea. / Eh, eh, eh. / Si yo soy
fea, ¿qué le importa á usté? / Duérmete, niño, duérmete. / (El rey, que estaba escuchando, contesta:)
/ 2ª. Te quiero, niña mia; / Te quiero, duerme. / Más que a las flores que nacen / En el campo y el
viento mueve. / Más que al arroyo / Del prado verde / Te quiero, niña mía; / Duerme. / Quéreme,
sí; / Como al arroyo / Te quiero a ti. / 1ª. voz Nazarena soy, / Nazarena fui; / Si soy nazarena, / No
soy para ti / Al run, run, mi vida. / Así dormía su Niño / Santa María / Y al ron, ron (¿a-la-ro-ro?)
/ Dormía la Virgen / Al Niño Dios. / Allí arriba en el monte Calvario, / Matitas de oliva, matitas de
olor, / Restañaban la sangre de Cristo / Cuatro gilgueritos y un ruiseñor (2) / Nazarena soy (etc.)
II 1ª voz. Eres paloma blanca / Como la nieve; / Pósate en el río y bebe. / 2ª voz. Traigo el ala
morada, / Color de lirio. / 1ª voz. Por Dios, blanca paloma, / Vénte conmigo, (bis) / Traes el ala
herida, / Paloma blanca. / 2ª voz. No traigo el ala herida; / Que traigo el alma. / 1ª voz. Tienes alas
moradas, / Color de lirio; / Por Dios, blanca paloma, / Vente conmigo. / 2ª voz. Soy sola, sola, (bis)
/ Sola y sin dueño. / 1ª voz. Calla, blanca paloma; [/] Me haces llorar. / Yo te daré alas / Para volar.
/ Solita, sin amores / Y en pueblo ajeno. / Soy sola, sola, / Sola y sin dueño. / 1ª voz. Calla, blanca
paloma; / Me haces llorar. / Yo te daré las alas / Para volar.
[16] Se ben, non achega a procedencia documental deste dato.
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ou achegamento histórico, é autor de La primera luz. Libro de lectura para uso de las
Escuelas de primeras letras de Galicia, que viu a luz significativamente en 1859, o ano
de nacemento da súa primoxénita. Se ben Barreiro Fernández (2000) apuntaba que seguramente as necesidades económicas do matrimonio estaban detrás da súa redacción,
o libriño, declarado “texto para las escuelas del Reino” e que está destinado a formar, por
primeira vez, unha xeración galega consciente do feito diferencial do país, foi dedicado á
súa primoxénita, a quen converte en receptora directa:
Y tú, hija mía, venida ayer a este valle de lágrimas; tú, en quien pienso al escribir este libro, aprende, hija
de mi alma, a amar a esta Galicia infortunada, en donde han nacido tus padres y en donde has visto la
primera luz. Para ti escribo estas páginas; benditos sean tus dulces ojos, benditos sean tus labios puros
como la sonrisa de tu madre, cada vez que leas y pronuncies estas palabras que escribo pensando en ti,
oh, tu, la hija más amada! (Murguía 1868: 9-10).

Pola súa parte, Rosalía de Castro si prestou atención, ao longo da súa obra, á cuestión da desigualdade feminina, ben estudada polo fecundo e vizoso corpus crítico co
que contamos hoxe en día. No que respecta á educación das mulleres, a situación era
certamente precaria, se temos en conta que se cara a 1860 a taxa de alfabetización en
Galicia representaba un 17,07% no conxunto da poboación, “entre os homes o devandito
indicador abranguía ó 32,97%, mentres que entre as mulleres soamente ó 3,86%, cunha
diferenza, pois, entre os dous xéneros de 29,11 puntos” (Peña Saavedra e Fernández González 2000: 42). Por outra banda, o pensamento maioritario sobre a educación feminina
da época e sobre a percepción das mulleres con formación intelectual era moi negativo
e prexuizoso, como escribe Rosalía en Las literatas, texto publicado en 1866, durante a
infancia de Alejandra:
Si vas a la tertulia y hablas de algo de lo que sabes; si te expresas siquiera en un lenguaje algo correcto, te llaman bachillera, dicen que te escuchas a ti misma que lo quieres saber todo. Si guardas una prudente reserva, ¡qué fatua!, ¡qué orgullosa!, te desdeñas de hablar como no sea con literatos. Si te haces la modesta y por
no entrar en vanas disputas dejas pasar inadvertidas las cuestiones con que te provocan, ¿en dónde está
tu talento?; ni siquiera sabes entretener a la gente con una amena conversación (Castro 1960: 1538) [17].

Estas afirmacións, que, se ben non deben ser lidas unicamente como espello propio
da autora pero sobre as que, como opina Kathleen N. March, “no parecería apropiado
[17] Asemade, neste texto tamén pon de manifesto a desigualdade da formación feminina, contrapoñéndoa á dos homes: “Pero... ¿Cómo creer que ella pueda escribir tales cosas? Una mujer a quien
ven todos los días, a quien conocen desde niña, a quien han oído hablar, y no andaluz, sino lisa
y llanamente como cualquiera, ¿puede discurrir y escribir cosas que a ellos no se les ha pasado
nunca por las mientes, y eso que han estudiado y saben filosof ía, leyes, retórica y poética, etc?...
(Castro 1960: 1538).
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querer rechazar todo elemento autobiográfico” (1994: 220), desvelan a dura percepción
que a sociedade contemporánea tiña das mulleres formadas e que a propia Rosalía tamén
sufriu. Ademais, constitúense como a toma de posición dunha muller letrada que reclama con firmeza o espazo público da literatura á vez que denuncia o rexeitamento social
da súa profesión intelectual (García Negro 2010). Tras a súa lectura, é razoable pensar
que a escritora –bastante máis implicada no coidado de Alejandra que o seu home– estivese comprometida coa súa educación e tentase tamén equilibrar as fendas da escasa
formación prevista para as nenas da época, achegándolle á súa filla os recursos derivados
das redes culturais (humanas e materiais) coas que contaban ela e o seu marido.

2. Alejandra Murguía e a literatura de tradición oral
Como xa referimos, o paso por Simancas da filla maior de Rosalía de Castro, ofrécenos
o retrato dunha pequena interesada por desenvolver as súas destrezas artísticas, que le
e escribe con fluidez[18], e imbuída precozmente nas actividades culturais dos seus pais.
A este respecto, non parece estraño que Alejandra Murguía participase na recollida de
literatura de tradición oral na cidade castelá, xa que os seus pais eran activos defensores,
compiladores e valedores deste tipo de cultura inmaterial durante a infancia da súa primeira filla.
En 1863, Rosalía de Castro dá ao prelo a que sería a obra fundacional da literatura
galega, Cantares gallegos. Como observa Domingo Blanco Pérez, con esta obra “a poesía
popular galega adquire cidadanía no mundo literario e acada o punto máis alto na estima
do público letrado” (1994: 85-86). Non era a primeira vez que Rosalía se interesaba pola
etnoliteratura. Juan Naya fala de catro pregos manuscritos nos que recada romances, oracións, vilancicos, refráns e varios cantares recollidos na comarca padronesa pero tamén
en Simancas, que dan conta do seu interese polas manifestacións culturais populares[19].
Pero con Cantares gallegos asenta sobre a literatura demótica dúas cuestións fundamentais: a primeira, o seu precedente como base para a textificación do idioma e da literatura
galega escrita (Axeitos Valiño 2019). E a segunda, a súa reescritura en clave feminina, que
permite expandir e intervir o universo popular dos poemas (Angueira 2008), ao tempo
que enlaza coa tradición oral da canción de muller. Deste xeito a lírica popular é tratada
[18] Nas dúas cartas que a nena envía aos seus pais mentres está en Santiago co seu avó durante o
inverno en 1871 (datadas o 27 de novembro e o 2 de decembro), pode apreciarse como Alejandra
é capaz de manter unha comunicación epistolar con facilidade. Barreiro Fernández e Axeitos
comentan: “Sorprende, por exemplo, no carteo entre Murguía e o seu fillo Ovidio, a escasa
formación escolar deste último, que o pai se esforza en corrixir, non sempre con éxito. Contrasta
esta escasa formación escolar de Ovidio coa das súas irmás, Alexandra e Aura, que se expresan
con maior desenvoltura e maior dominio epistolar” (2005: IV, 14).
[19] Se ben, atribúe o labor de pescuda de textos populares á axuda do seu marido; xuízo
impecablemente refutado por Anxo Angueira nos seus traballos de 2002, 2008 e 2011.
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por Rosalía para construír un libro de poemas polifónico, no que as personaxes femininas se resignifican e as voces das mulleres excluídas dos circuítos cultos asoman para ser
molladas en tinta.
Manuel Murguía contribúe tamén a revalorizar a etnoliteratura, mais dende un punto de vista moi afastado do da súa cónxuxe. Para el, as composición populares constitúen
unha “fonte importante para a historia de Galicia” (Blanco Pérez 1994: 90), en consonancia coas ideas románticas da época, que asumían estas manifestacións “naturais” como un
dos feitos diferenciais da cultura propia dos pobos. Alejandra, e este respecto, é sempre
reivindicada polo seu pai como portadora deste tipo de saber dende a súa primeira infancia e, en diversos escritos, defenderá o seu papel, primeiro como transmisora e intérprete
e logo como eficaz compiladora. Así, cando o 24 de marzo de 1878, Manuel Murguía
publica o devandito “Romance de Silvana”, en El Eco de Galicia da Habana, apunta:
El romance de Silvana, lo tenemos, así como las variantes, de nuestra hija. Oyóselo bien niña, hará ocho
o diez años, a una anciana del país de Laje, que le enseñó este y otras más que enriquecen la presente
colección. Acercábase la buena vieja, cuando se le recitaba, a los ochenta años; y si se supone que debió
aprenderlo en su juventud, puede decirse que era ya popular en el país a que nos referimos, a mediados
del pasado siglo[20].

Tamén no seu traballo “El Folk-Lore gallego” editado en Los lunes de El Imparcial o
28 de outubro de 1881 (un dos moitos referidos a este tema ao que comezara a prestar
interese xa dende as páxinas de El Museo Universal), narra:
El sol de una tarde de agosto iluminaba con sus últimos rayos el encendido ocaso; oíanse a mi alrededor
todos los ruidos de la cercana población y los de la campiña. El incesante chillido de innumerables
gorriones se mezclaba al de la presa del molino y el de la corriente del Breamo. Mi hija, corriendo tras
de las palomas, entonaba el infantil romance, y sus canciones de siempre las campesinas, que en medio
de un mar de hojas separaban de las ramas, recién cortadas, las judías, que iban echando en las grandes
cestas que las esperaban codiciosas. Luz, aire, perfume y rumores, todo consonaba con la índole de mi
trabajo, y parecía ayudarme en él, misteriosamente.
Pero esto fue un momento. Allá abajo, en la vieja Compostela, y dos años después, al compás soñoliento de las campanas, y más atrás el mayo cantaba en las calles, en donde se copiaron los primeros
versos, hijos de la musa popular, y donde, recogidos de los labios de seis años de mi siempre amada
Alejandra, pasaron a la imprenta, entre otros, aquel bello romance que empieza:
Ábrem´as portiñas,
Ábreme o postigo,
Dáme d´o teu lenzo,
Ay, meu ben, que veño ferido.

[20] Efectivamente, nunha carta datada o 19 de maio de 1909, Murguía relátallo a Said Armesto, quen
pensaba recompilar romances nesta vila coruñesa (Groba González 2011: 120).
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No mesmo texto, ademais, redunda no importante labor da súa filla e da propia Rosalía
de Castro como transmisoras de etnoliteratura (e etnomúsica), incide na relevancia destas
manifestacións tradicionais e indica como Alejandra comezou a aprecialas e recollelas:
...no fue mi madre, que hablaba otra lengua y era de otras tierras, sino la esposa y la hija, las que interrogando sus recuerdos, hacían posible esta obra, por completo de la patria. Y bajo el techo en que
la primera había escrito, bien joven todavía, los Cantares gallegos, recordaba su hija los romances, los
cuentos, las tradiciones que ella había aprendido, el cielo sabe dónde y por qué, para hacer con ellos su
presente de amor al padre que tanto ama, y a su Galicia, que tan locamente ama ella también.
Mas como la niña ignoraba entonces el valor e importancia de tales cosas, no abrió por entonces
todo el tomo de sus recuerdos; fue preciso que faltaran tiempos, y que una circunstancia especial la
pusiese en condición de prestar a su país y a sus gentes tan gran servicio. Fue bajo el cielo de Coimbra,
que visitábamos para conocer el arte portugués, cuando, leyendo el Romancero, publicado por Teóphilo Braga, me dijo: “¡Si de esto tenemos nosotros mucho!”. Y desde aquel momento, recordando lo que ya
tenía olvidado juntamente con las alegrías de la niñez, cuyos límites acababa apenas de traspasar, evocó
en su memoria y en su corazón lo que parecía dormido en ella para siempre. Hoy uno, mañana otro,
fue apuntando romances, cantigas, adagios, adivinanzas, juegos de niños, cuentos, tradiciones, en una
palabra, todo un mundo que venía a la vida y al conocimiento de los hombres.

Ademais, Murguía converte o labor de memoria e de compilación de Alejandra en
modélico para a conformación do proxectado Folk-Lore Gallego que programaba constituír (Barreiro Fernández 2010: 626-636), e destaca o papel das transmisoras e intérpretes
destas pezas na conformación identitaria de Galicia[21]:
¡Y cuántas como ella en Galicia podrán hacer igual servicio a su patria! ¡Cuántas, prestándole la poderosa ayuda de sus recuerdos estarán en el caso de enriquecer el desconocido tesoro de nuestra producción
popular! ¡Qué poderoso auxilio el suyo para el naciente Folk-Lore, si se lograse interesarlas en esta obra
de regeneración! Pues eso recuerdo que hicieron los míos, para ver si hay quien les sigue y quien quiera
alistarse gloriosamente bajo la bandera blanca del país, cuyo pasado quiere evocar y dar a conocer a
todos el Folk-Lore Gallego.

E, coidadoso, dá sempre a referencia de Alejandra como compiladora, como no caso
do romance que cita a romaxe de Santa Minia (recollido no artigo “Nuestro Folk-Lore”
publicado en Almanaque Gallego para 1916 en Buenos Aires), cuxa transcrición vai seguida da seguinte nota:
Aun cuando el romance no está completo, bien deja comprender que se trata de dos enamorados que
se despiden. Lo que llegó hasta nosotros se refiere a las romerías y santuarios más famosos cuando se
[21] Se ben Murguía recae no tópico das mulleres cantoras de Galicia, xa apuntado por Sarmiento, é
certo que as informantes que aparecen no Cancioneiro Musical Galego de Casto Sampedro, son
maioría de mulleres (Groba González 2011). Nas escolmas de literatura de tradición oral galega
adoita repetirse unha mesma pragmática da recollida na que o compilador e estudoso é un home
e a intérprete unha muller.
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compuso. Lo tenemos gracias a la buena memoria de nuestra hija mayor, niña entonces de siete años, a
quien se lo recitó una sirvienta natural de Arzúa, hacia el año de 1868[22].

Sobre as dúbidas que proxecta J. L. Forneiro (2001, 2017) sobre a veracidade de
que Alejandra Murguía fose quen realmente recollera composicións populares de
nena, caben varias alegacións. Nalgúns casos, coma nas cancións de berce recollidas
en Simancas, semella moito máis probable que fosen escoitadas, aprendidas e mesmo
apuntadas por Alejandra que polo seu pai. Evidentemente, e pola súa condición feminina, Alejandra acompañaría e mesmo coidaría da súa irmá Aura –que era apenas un
naipelo cando foi a Simancas–, xunto coa súa nai, as súas serventas e, se cadra, algunhas outras mulleres desta vila, coas que probablemente se relacionasen. Posiblemente,
estas últimas contribuirían a incrementar o corpus familiar de cancións de berce para
calmar ou durmir a pequena da casa (parece estraño que Manuel Murguía tratase
directamente coas transmisoras, que poderían sentirse intimidadas pola súa condición de varón mesmo de intelectual). Outras veces, as cancións sonlle transmitidas a
Alejandra Murguía cando outras mulleres coidan dela. Nunha carta do seu pai a Said
Armesto, o primeiro cóntalle ao estudoso pontevedrés, que quería facer unha recolla
de etnotextos en Laxe:
Es posible que hallases algo, pero te advierto que los recogidos por mí, mejor dicho por Alejandra, los
obtuvo esta en Santiago hacia el año 1865 y 66, de una vieja de cerca de ochenta años natural de aquella
población (Laje). Esta vieja era madre de una criada que teníamos y la mandaban con Alejadra á paseo
y ella se iba á ver á su madre quien por entretener á la chiquilla le recitaba los citados romances (Carta
de M. Murguía a V. Said con data do 19 de maio de 1909 en Groba González 2011: I, 120).

Por outro lado, é a propia primoxénita de Rosalía de Castro a que dá fe da súa afección. Nunha carta a Casto Sampedro (do que falaremos nas seguintes liñas), declaráralle:
...a pesar de mi carencia absoluta de conocimientos musicales, no soy ajena a la música de mi país y
cantos regionales por los que desde muy niña mostré predilección. Lo mismo me sucedió con los castellanos, y he dado mucho en ese sentido (Carta remitida por Alejandra Murguía Castro con data do 14
de novembro de 1920 a Casto Sampedro e reproducida en Groba González 2011: I, 104).

O labor de Alejandra Murguía como compiladora e transmisora de pezas tradicionais, musicadas as máis das veces, non foi soamente apreciado polo seu pai, senón tamén
[22]

González Reboredo sinala que “na Galicia da segunda metade do seculo XIX, igual que no resto
de Europa, medra con forza unha preocupación por recoller a tradición oral propia do labrego,
o mariñeiro, a criada/criado ou artesán, os que se consideraba que mantiñan moi vellos saberes,
merecedores de seren arquivados e divulgados antes de que as novas formas da sociedade urbano-industrial acabasen con eles” (2014: 76).
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polos citados Víctor Said Armesto e Casto Sampedro. O musicólogo Xavier Groba
González, nos seus estudos sobre o Cancioneiro Musical Galego deste último, destaca,
que se ben a filla máis vella do matrimonio Murguía Castro non tiña coñecementos musicais, chegou a converterse “nunha excepcional informante-colaboradora” para Casto
Sampedro:
Fue ella quien facilitó la versión de O Figueiral editada con el nº. 191 que, como se recuerda en el CMG,
fue recitado y cantado por la Srta. Alejandra Murguía, quien dice haberlo oído con frecuencia, cuando
niña, a una labradora natural de [Melide] (Coruña) que prestaba servicio en casa de sus padres en Iria,
Padrón. Efectivamente, Sampedro la transcribía “al oído” y por ella conoció también versiones de la
música editada en los nos. 41, 187, 188, 316 y quizás también una del alalá nº16. Además, Doña Alejandra proporcionó información sobre la Alborada de Rosalía de Castro, la Alborada de Veiga, y sobre las
aptitudes y aficiones musicales de su madre (Groba González 2011: I, 166).

De feito, na investigación de Groba González sobre a inxente Colección Sampedro
custodiada no Museo de Pontevedra (da que o Cancioneiro Musical Galego, publicado
en 1942 por Filgueira Valverde, constitúe só unha pequena parte), documenta “dezaseis
rexistros achegados aos que lles une un par de temas instrumentais” da filla de Manuel
Murguía: 0044. “Alalá de Caldas de Reis”; 0128. “Alá riba n´a riveira”; 0144. “Cantinela
[con retrouso] de Sada”; 0160. Pseudo-romance, “Canción d´o Figueiral”; 0202. Romance
novelesco estrófico, “Santa Irene”; 0204. Romance novelesco histórico [El ciego raptor],
“O cego andante”; 0252. Cantar de cegos de Mondoñedo; 0265. “Véndem´os bois e véndem´as vacas”; 0554. Infantís, romances [Santa Catalina]; 0565. Muiñeira vella, tamén de
Barcala; 0613. Muiñeira vella, de Caldas de Reis; 0655. Punto de Jota; 0687. Borrador do
Alalá “Folliñas da carballeira”; 0703. Borrador, propia de oficios, costureiras; 0704. Borrador, canto de Nadal e 0716. Borrador, agarradiño “Barcarola de Miño” (Groba González
2011: II).
Así mesmo, Alejandra Murguía colaborou tamén co estudoso e catedrático pontevedrés Víctor Said Armesto, con quen Manuel Murguía intercambiara abondosa información relativa á lírica tradicional. O pai de Alejandra planeaba publicar un volume que
se titularía Rimas populares de Galicia (Blanco Pérez 1994). Pero o segundo, relataba
Barreiro Fernández (2010: 398-399):
...non estaba moi seguro da súa obra. As precisións metodolóxicas que lle fixo Milá y Fontanals e a coidadosa publicación de Rimas Populares noutros idiomas nos que se elaboraban familias de romances e
cantares para desentrañar un posible texto orixinal, as contaminacións que se advertían e non só entre
poemas populares galegos senón tamén con outros casteláns e portugueses sobre o mesmo tema, a falla
de garantías nas transcrición feitas por amigos e admiradores que lle enviaban material para o libro,
todo isto debeu pesar en Murguía. Foi el sen dúbida, o que orientou a Said Armesto a investigar na
literatura popular galega e comprendeu que o futuro catedrático da Universidade Central estaba máis
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dotado de recursos metodolóxicos que el mesmo. E iso explica que decidise pasarlle todo o material
acumulado para que fose Said Armesto quen realizase esta obra.

Mais este finou prematuramente en 1914 sen publicar este material, que soamente viu a luz de maneira parcial cando en 1997 Domingo García-Sabell editou o volume
Poesía Popular Gallega, de Víctor Said Armesto. Nesta edición, ademais de varias pezas
líricas recollidas por Manuel Murguía, aparecían tres romances achegados por Alejandra: “La vuelta del marido”, “O Infante Farol” e a “Canción do Figueiral”. Hoxe en día,
consérvanse no arquivo da Fundación Barrié de la Maza 16 follas manuscritas achegadas
por Alejandra (cuxa caligraf ía identifica, por vez primeira Diego Rodríguez González
neste mesmo número da revista Follas Novas), que suman novas pezas proporcionadas
por Manuel Murguía a Víctor Said Armesto: “Nosa señora da Barca”, “As fillas do Rey
Ferino” e “Jesucristo está sentado a beira da fonte crara” –que García-Sabell indica como
recollidos por Manuel Murguía (1997: 278 e 351) –, “Gaiferos de Mormaltán” e “Gastan
os camariñáns”. Estes documentos, alén de varias cartas cruzadas entre Said Armesto,
Manuel Murguía e a súa filla primoxénita, testemuñan non só que o interese pola cultura
popular formaban parte das inquietudes adultas de Alejandra Murguía senón tamén do
aprecio de Víctor Said por ela como informante, colaboradora e compiladora de pezas
etnopoéticas.
Por último, queremos constatar tamén a presenza de dous pregos manuscritos de
Alejandra Murguía conservados no arquivo da Real Academia Galega. Un deles –identificado por Diego Rodríguez González (2017)– contén tres composicións poéticas tradicionais, posiblemente recollidas en Lestrove (topónimo escrito na marxe superior dereita). No outro (do que existe unha copia na exposición da Casa-Museo Rosalía de Castro)
transcríbense oito refráns.
2.1 O corpus etnopoético de Alejandra Murguía
Referirémonos aquí ao corpus citado que consideramos como recompilado por Alejandra Murguía neste primeiro achegamento e que é susceptible de ser incrementado en
futuras investigacións bibliográficas e arquivísticas. Para o estudo das pezas, tomaremos como guía os achegamentos feitos por Zipes (2014) e Sanfilippo (2017, 2019), que
afondaron nas características dos etnotextos executados e recompilados por mulleres ou
transmitidos entre elas, e que desvelan toda unha serie de trazos específicos, presentes
tanto na construción de voces femininas como na elaboración de personaxes e de escolla
de temáticas, e que cremos que poden resultar útiles para as etnopezas (neste caso poéticas) atesouradas por Alejandra Murguía.
A este respecto, xa sinalamos que as mostras memorizadas pola filla primoxénita de
Rosalía de Castro foron interpretadas por mulleres. Neste corpus, xa que logo, aparecen
pezas enunciadas por estas en situacións de coidado infantil (os arrolos, por exemplo),
que, por un lado fan visible este tipo de traballo feminino e, por outro, redundan en que
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as interaccións derivadas foron –e son– fértiles na comunicación de etnotextos polo carácter lúdico, cultural e mesmo educativo dos mesmos.
Por outro lado, nas pezas poéticas recollidas agroma toda unha polifonía de voces femininas que fai lembrar a conseguida por Rosalía de Castro en Cantares gallegos. Parece
que Alejandra, influenciada pola praxe dos seus pais na valorización e recolla de literatura de tradición oral, enlaza nomeadamente co pensamento da súa nai en canto a poñer
por escrito as voces das mulleres infrarrepresentadas na cultura oficial. Así, se atendemos
á pragmática das pezas líricas que analizamos, dúas delas son enunciadas integramente
por personaxes femininos (“Alá riba n´a riveira”e “Cantinela con retrouso de Sada”, que
abondan tamén na expresión do amor feminino) e en dez delas estas voces altérnanse con
outras (“Canción d´o Figueiral”, “Jesucristo está sentado a beira da fonte crara”, “As fillas
do Rey Ferino”, “O cego andante”, “La vuelta del marido”, “Romaxe de Santa Minia”, “Romance de Silvana”, “Borrado, propia de oficios, costureiras” e as dúas cancións de berce
recollidas en Simancas).
Ademais, o corpus presta unha marcada atención a asuntos que atinxen as mulleres
e que van dende o canto de independencia de Blanca Rosa en “La vuelta del marido” ou o
traballo feminino (por exemplo, en “Borrado, propia de oficios, costureiras”) á representación das súas problemáticas. Para alén disto, hai un tema que sobresae sobre os demais
e que ocupa unha parte central da recolla: a violencia exercida contra as mulleres polos
homes. Chama a atención que tres das pezas recollidas redunden no leitmotiv do rapto e
privación de liberdade femininos, presente no primeiro dos arrolos publicados por Francisco Rodríguez Marín, e nos romances “O cego andante” e “Canción d´o Figueiral”. Están
tamén presentes a violencia sexual do incesto do “Romance de Silvana” e o asasinato de
mulleres, tema central en “Santa Irene”, no “Romance de Santa Catalina” (que Alejandra
Murguía transmite a Casto Sampedro, sen letra pero que noutras versións cantadas conta
o seu martirio) e en “As fillas do Rey Ferino”.
O universo feminino aparece tamén nas pezas de carácter haxiográfico: “Romaxe de
Santa Minia” e “Nosa señora da Barca”. De feito, soamente os dous documentos manuscritos conservados no arquivo da Real Academia Galega e os textos “Véndem´os bois e
véndem´as vacas”, “Folliñas da carballeira”, “O Infante Farol”, “Gaiferos de Mormaltán” e
“Gastan os camariñáns” obvian as temáticas que teñen que ver coas mulleres, malia que
no último poema citado ref írese a afouteza das camariñás.
Parece, pois, relevante, non ignorar o labor demolóxico de Alejandra e consideralo á
luz do que poida achegar en canto a recoñecer parte da cultura oral feminina. Por outro
lado, pensamos que achegarnos a esta parcela da súa vida tamén é interesante por canto
revela datos sobre a súa educación familiar e sobre a cultura familiar compartida por
Manuel Murguía e Rosalía de Castro, da que Alejandra tamén foi partícipe.
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3. O labor artístico de Alejandra Murguía
A través do epistolario que Juan Martínez intercambia coa súa neta, coñecemos que a nena
tiña inclinacións artísticas durante a súa infancia. Co tempo, estas habelencias chegarían a
formar parte dun desempeño profesional remunerado, pero abruptamente interrompido
pola morte da súa nai e polo seu papel de coidadora principal da familia. Hoxe en día,
resulta dificultoso acceder á súa obra, apenas conservada, esquecida e insuficientemente
inventariada. Porén, e como ocorre con outras tantas mulleres artistas, pensamos que é de
xustiza vindicar o seu rol, situala nas coordenadas culturais do seu tempo e inscribila na
narrativa que hoxe considera as peculiaridades femininas no devir da arte galega.
Cabe dicir que as dificultades para o desempeño do labor estético da filla máis vella
de Manuel Murguía non se explican soamente polas súas propias circunstancias biográficas, senón que foron comúns ás súas contemporáneas, que, en numerosísimas ocasións deberon deter ou obviar o seu labor profesional polas pesadas cargas familiares
que asumían. As mulleres artistas apenas puideron acceder a ensinanzas regradas ou a
obradoiros de colegas. Foron excluídas das academias, tiveron que ver como se menosprezaban os xéneros que desempeñaban e sufriron a hostilidade e a ignorancia cara ás
súas obras que, moitas veces, foron asignadas ou atribuídas aos varóns do seu entorno ou
directamente consideradas anónimas (Navarro 2020 e De Diego 2020). O seu rol artístico
foi a maioría das veces considerado como utilitario, en tanto resultaba funcional para os
membros masculinos da súa familia (no caso de Alejandra Murguía, o seu desempeño
estético considérase ancilar do traballo do seu pai e do seu irmán Ovidio). Así, e como
sucedeu coa obra da filla primoxénita de Rosalía de Castro, a obra de numerosas pintoras, escultoras, debuxantes, fotógrafas, bordadoras e outras artistas quedou esquecida e
relegada ao interior do fogar, case sempre como un adorno máis.
3.1 A formación artística de Alejandra Murguía
As ensinanzas artísticas na Galicia da época que viu nacer a Alejandra Murguía eran, en
termos xerais, precarias. Varias voces críticas, entre elas a do seu pai, denunciaban as trabas para aqueles que quixesen formarse en Belas Artes, ocasionadas polo atraso histórico
e económico do país que repercutía nas limitacións educativas:
Algo son las academias de dibujo, porque son un esfuerzo, pero no bastan. Faltan museos donde se
eduque el gusto, donde se aprenda a ver, y mientras tanto no se haga público, es soñar creer que vamos
a tener artistas (La Joven Galicia 29/04/1860, en Pereira Bueno 2004:16).

Con todo, a formación artística para as nenas era aínda moito máis deficiente e
cumpría coas prerrogativas relativas á educación feminina da época: estar diferenciada
do currículo ofertado aos varóns, non posuír unha finalidade profesional e supeditarse
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ao que se concibía como labores do belo sexo. A Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Santiago de Compostela, na que parece que Alejandra Murguía recibiu formación
(Pereira Bueno 2004:175), foi o primeiro dos centros galegos que se ocuparon de ofrecer
unhas mínimas ensinanzas de debuxo para o alumnado feminino dende o curso 1835 até
1844. Despois dun parón, “a Escuela de Dibujo volverá en 1886 a ofertar ás mulleres unha
serie de disciplinas específicas: debuxo de adorno dividido en dúas clases: na primeira
ensinaranse as figuras e adornos xeométricos, flores, arabescos e demais con aplicación
ao bordado; na segunda adorno con mestura do natural” (Pereira Bueno 2004: 26). Co
paso dos anos, as ensinanzas ampliáronse, pero así a todo, a proposta da Real Sociedad,
alicerzada na copia e na imitación máis que no estudo ao natural e cunha orientación
supeditada ao bordado –quefacer artístico menosprezado polo seu desempeño exclusivamente feminino (Alcaraz Frasquet 2014)– era a todas luces deficiente e en ningún caso
foi equiparable á disposta para o alumnado masculino.
Porén, parece que Alejandra recibiu un constante apoio familiar. Rosalía de Castro
estaba ao corrente das artistas do momento e semella moi plausible que animase a súa filla primeira a pintar e debuxar, pese ás dificultades e as inxustizas ás que se vían expostas
as artistas femininas e que tamén denunciou na súa obra. No prólogo a La hija del mar,
publicado o mesmo ano do nacemento da súa primoxénita, fala de escritoras, filósofas
e mulleres relevantes da historia e tamén cita a pintora Rosa Bonheur (á que considera
“pintora de paisajes sin rival hasta ahora”) como parte dunha xenealoxía feminista “cuyos
nombres la historia, no mucho más imparcial que los hombres, registra en sus páginas,
protestaron eternamente contra la vulgar idea de que la mujer sólo sirve para las labores
domésticas y que aquella que, obedeciendo tal vez a una fuerza irresistible, se aparta de
esa vida pacífica y se lanza a las revueltas ondas de los tumultos del mundo, es una mujer
digna de la execración general” (de Castro 1960: 669).
Como referimos, Juan Martínez apoiou a Alejandra no seu quefacer estético dende
moi nova. Nunha carta que lle envía a Simancas coméntalle á neta: “Veo que adelantas
mucho en el dibujo, y en eso me complazco, pero la tan buena moza que me mandas no
me gusta mucho (...)”[23]. Pero foi o seu pai, que tamén estudara debuxo na Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Santiago de Compostela (Álvarez Ruiz de Ojeda 2000),
quen parece que orientou os seus traballos neste senso. El publicaría os seus gravados
na revista que dirixiu entre 1878 e 1882, La Ilustración Gallega y Asturiana (máis tarde
La Ilustración Cantábrica), como veremos en detalle. Se ben, o seu apoio á carreira de
Alejandra debeu ser feble tras a morte de Rosalía, xa que a súa filla maior abandonou
toda tentativa de actividade profesional para facerse cargo dos seus irmáns, mentres el
acometía diferentes desempeños intelectuais e laborais coa comodidade material que lle
proporcionou a súa primoxénita.
[23] Carta de Juan Martínez datada o 10 de decembro de 1870 (Barreiro Fernández e Axeitos 2005:
IV, 202).
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3.2 Os anos de produción artística
Dende a infancia, Alejandra Murguía foi ascendendo pequenos chanzos como artista e
probando diferentes técnicas. Na Real Academia Galega consérvase unha serie de sete
acuarelas –algunhas inacabadas– atribuídas a ela, que hoxe se exhiben na súa sede. Unhas pequenas placas douradas ao pé destas, colocadas posteriormente, sinalan a súa autoría e dátanas entre os anos 1872 e 1874, cando vivía a moza na Coruña[24]. En todo caso,
os cadros semellan traballos xuvenís: algunha copia –como no caso dunha das figuras
femininas– e pinturas ao natural (véxase que, como apuntamos, Rosalía de Castro apreciaba este xeito de pintar en Rosa Bonheur pese a que, por cuestións morais, as pinturas
ao natural non adoitaban ser executadas polas mulleres). En todas as obras conservadas,
afloran, outra vez, as constantes dos temas familiares que Alejandra compartía coa súa
nai: o estudo da natureza presente nas árbores (fig. 1 e 5. no caderniño final deste número
da revista[25]); as paisaxes humanizadas no que parece ser un pequeno eido cun emparrado e no que se adiviña o traballo feminino a través dunha saba posta a secar nun tendal
(fig. 7), e o interese por realzar as figuras femininas como ocorría nas pezas de literatura
de tradición oral que a propia Alejandra compilaba: o busto dunha rapaza (fig. 3); unha
moza ataviada cun manguito ao pé dunha árbore (fig. 4); e outra, noviña e pensativa,
sentada nunha rocha e rodeada de plantas (fig. 2). Tamén a apreciación pola cultura popular galega popular está representada por unha das acuarelas, que loce un canastro de
madeira, cunha cobertura tellada e sostido por piares de pedra (fig.6).
Pero no fondo que preserva as pezas artísticas atribuídas a Ovidio Murguía, o seu irmán, na Real Academia Galega, atópanse unha serie de obras sen asinar, que pola súa fasquía e semellanza temática coas anteriormente descritas, é moi probable que puidesen ser
da autoría de Alejandra[26]. Así sucede con varias acuarelas: unha que mostra outra vista do
emparrado que antes comentabamos, outra cunha rapaza nos arredores dunha aldea e unha
terceira que representa un busto de Rosalía de Castro (cuxa copia se expón na Casa-Museo
Rosalía de Castro como atribuída á súa filla máis vella). Outras obras, que semellan estudos
dunha modelo sentada ou posando e dun labrego, parecen máis propias de Ovidio, xa que
pola época, a copia de figuras masculinas ou con modelaxe, non era unha práctica considerada decorosa para as mulleres que pintaban (De Diego 2020: 19). Por último, no volume
Inéditos de Rosalía de Juan Naya, publicado en 1953 aparece un debuxo a lapis atribuído
tamén a Alejandra, que mostra a súa nai de nena (Rodríguez Fontela 2020: 114).
[24] Esta datación desméntese nun caso: na pintura que representa unha das árbores indícase na parte
inferior dereita, con letra manuscrita “Lestrobe, 16 de Junio” (fig. 1) e Alejandra, xunto coa súa
familia, non se trasladaría a esta localidade até 1879.
[25] Todas as ilustracións referenciadas a seguir poden verse da páxina 242 en diante
[26] Agradezo a Lois Bande Barreiro, responsable da catalogación do fondo Ovidio Murguía da Real
Academia Galega, estes datos, os seus oportunos comentarios e as facilidades para acceder ás
copias das acuarelas.
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Pouco a pouco, Alejandra foi ampliando técnicas, estilos e xéneros, sempre acordes
co estreito horizonte de expectativas das mulleres artistas da época[27]. Como relata Juan
Naya, quen a considera unha mera axudante do seu pai, acompañou a este “a numerosos
lugares para reproducir, como experta dibujante que era, objetos, edificios, monumentos,
etc., por los que Murguía se interesaba para sus estudios. En abril de 1876 (...) andaba con
su progenitor por Portugal, a donde había ido a estudiar el estilo manuelino” (1998: 150).
Tres anos despois desta viaxe a Portugal, o 18 de maio de 1879, artigo do xornal bonaerense El gallego, titulado “Memorias de Galicia” e asinado por B. Barreiro de V (amigo
de Manuel Murguía e máis tarde casado con Piedad Noya, quen traballara de serventa
para a familia) anunciaba á comunidade galega na Arxentina:
La pintura que honran en nuestro país Fierros, Álvarez y Salgado, contará en breve con el genio
de una nueva artista gallega que teniendo a penas diez y ocho años, es notable por sus paisajes,
sus cuadros de costumbres y bien imitados bodegones. Hablamos de la señorita Dª. Alejandra
Martínez, hija de nuestro respetable maestro el ilustre historiador de Galicia D. Manuel Murguía.

Pola época da publicación deste artigo, a familia de Murguía Castro non atravesaba
unha propicia situación económica. Manuel Murguía tivera que desprazarse a Madrid
deixando a súa esposa e os seus fillos en Santiago. Alejandro Chao, padriño de Alejandra
co que Manuel Murguía xa compartira a empresa editorial do xornal El Miño ideara a
posta en marcha dunha nova publicación, La Ilustración Gallega y Asturiana, e ofrecéralle a dirección a este, que non dubidou en marchar á capital do Estado para reunir a unha
nómina de colaboradores e colaboradoras. A nova iniciativa, como indicaba Barreiro Fernández (2010: 382) pretendía converterse en:
...unha revista que fose expresión da cultura de distinción da sociedade galega. Non sería un xornal
político, revolucionario nin de barricadas, senón unha revista que formularía as reivindicacións en forma sosegada, pero igualmente firme, e que amosaría ante as sociedades española e americana o caudal
literario, artístico e intelectual que gardaba o noso país, xa maduro, para presentarse sen complexos nin
medos ante a opinión pública.

Entre os/as colaboradores/as que Murguía conseguiu reunir, apareceron “os intelectuais máis importantes de Galicia e Asturias”[28]. No que respecta ás ilustracións –a publicación tomaba como modelo La Ilustración Española que reunía os nomes máis represen[27] De Diego explica como era máis doado para as pintoras executar certos xéneros como os bodegóns, para os que non precisaban desprazarse da casa nin contar con modelos. Porén, estes foron
considerados como menores polos discursos hexemónicos da arte (De Diego 2020:29).
[28] Entre eles/as, “Emilia Pardo Bazán, Leopoldo Alas (Clarín), Indalecio Armesto, Ramón de
Campoamor, Vital Aza, Rosalía de Castro, Eduardo Chao, o padre Ceferino González, Jove y Hevia,
Rafael María de Labra, Gumersindo Laverde, A. Linares Rivas, A. Palacios Valdés, Alejandro Pidal
y Mon, E. Pondal, A. Romero Ortiz, M. Rúa Figueroa, Clara e Rita Corral, Micaela da Silva, Emilia
Mitjares del Real” (Barreiro Fernández 2010: 386)
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tativos da litografía e o debuxo da época– a dirección da revista apostou por encargalas
expresamente para que as temáticas coincidisen coas dos artigos escritos, feito que encarecía moito os prezos pero que permitiu facer visible o máis selecto da arte galega e do norte da península ibérica, como indicaba Barreiro Fernández (2010: 387): Dionisio Fierros,
Serafín e Teodomiro Avendaño, R. Buch, José Muro, Ricardo Acevedo, Valeriano Bécquer,
Federico Guisasola, Ignacio León y Escosura, Goróstola, Meléndez, Pío Escalera, Antonio
Jaspe, Isidoro Brocos, Antonio Caula, J. Villaamil, F. Pradilla, J. Cappa, Tiberio Ávila, Telesforo Cuevas (irmán de J. Cuevas, que era o director artístico), T. G Sampedro, Gumersindo
Día, Pellicer e a única muller que participará xunto a Alejandra, Carmen Babiano.
Manuel Murguía non dubidou en encargarlle debuxos á súa filla para a revista e en
dar publicidade ao seu traballo entre os colaboradores artísticos para axudala a impulsar
a súa carreira de debuxante. Un dos colaboradores, Ignacio León y Escosura escríbelle o
28 de maio de 1879 con contundencia:
No dudo que tu hija tenga mucho talento. Las mujeres son como los hombres y algunas hay que ganan
mucho dinero. Ya la veré yo en setiembre o octubre en Santiago y te diré con sinceridad mi opinión
(2005: II, 322).

Alejandra Murguía tomou a colaboración na revista do seu pai con esmero e esforzo,
como manifesta a correspondencia conservada. Nunha carta, datada por Barreiro Fernández e Axeitos en 1879, escríbelle:
Mi querido papaito: Hoy acabé media la media caña, y como es martes me hecho (sic) la tarde de media
holgada, porque no quiero empezar a hacer la puerta hoy, pero sin embrago haré el dibujo qe á (sic)
de llevar encima, y mañana daremos principio a la tarea. (...) De mi obra ya ves en que estado la tengo.
Y si los días fuesen más largos adelantaría mucho mas baya (sic) con Dios la media caña, que aun me
duele el pescuezo de mirar para lo alto. Beremos (sic) como salgo de la puerta que buen miedo le tengo
(2005: 246).

Por esta época tamén percorre a catedral de Santiago examinando con ollo crítico a
factura das súas obras (acompañada talvez da súa nai e guiadas por un tal Portal[29]) para
debuxar algunha peza para a revista do seu pai, como expresa nunha carta na que, avezada na observación crítica e seguindo as súas apreciacións, coméntalle a este:
Ayer fui a ber el camarín del apóstol, y por más que de esas cosas de plata entiendo poco, o nada, me
parece que no es malo, y que está bastante bien cincelado. (...) Los candeleros tampoco son feos, pero
no me gustan sin embargo te mandaré un dibujo y juzgarás. De la lámpara no te digo nada pues demasiado sabes tú que es buena.
[29] Estes paseos recordan os de Rosalía por Santiago admirando, por exemplo, o convento de Conxo.

PATRICIA CARBALLAL MIÑÁN

29

Na mesma misiva tamén lle traslada as súas ansias por ir con el a Madrid (onde
pasaría unha breve estadía)[30] para perfeccionarse, xa que era consciente de que podía
incrementar a calidade dos seus debuxos:
Ahora me resta decirte que estoy triste y nada buena, que deseo marcharme a ber si aprendo a pintar
y si estando todos juntos se acaba esta terrible situación. Supongo que recibirías la otra mujer, esto que
no te servirá para nada pero, te la mando para que beas (sic) que hago lo que puedo. El lunes irá lo de
la catedral, beremos si te sirve.

E contenta pola aceptación dun dos seus debuxos, que redundaba no seu aprecio polas figuras de mulleres e o traballo feminino –e que vería a luz no número do 30 de setembro de 1879 co título “Tejedora de Lestrobe (Padrón) tendiendo las madejas”[31]–, dille:
Me alegré mucho al saber que te sirbió la otra mujer pues mucho temía que tubieses que tirar con ella.
No le prendí la madeja por que tendría que hacer otras dos figuras y no podía ser.

As colaboracións de Alejandra Murguía en La Ilustración Gallega y Asturiana foron
axeitadamente recibidas por parte dos colaboradores de Manuel Murguía. Ramón Segade Campoamor, nunha carta datada o 14 de abril de 1880, maniféstalle a este:
Mucho celebro que Alejandrita (y le doy este nombre porque la he conocido tan niña) descubra y tenga
tan buenas disposiciones para las bellas artes. Supongo estará al lado de U.; dele recuerdos míos (Barreiro Fernández e Axeitos 2005: II, 374).

Ademais, o traballo de Alejandra supuxo unha fonte de ingresos complementaria
para a familia, que se sumaba ao achegado polo pai e que era moi necesaria nese momento. Manuel Murguía, nunha interesantísima carta que escribe a Rosalía de Castro
(datada polos editores en 1881), relátalle as súas inquietudes sobre o futuro da revista
(dada a enfermidade da esposa de Alejandro Chao), e pondera as contribucións económicas que supoñen as colaboracións da súa filla primoxénita, ao tempo que a aprecia
como artista:
Mi querida Rosalía; recibí el dibujo q. está bien[.] Que Alejandra haga inmediatamente los otros.
(...) Da la casualidad que como la suscrición del nuevo semestre no está hecha no dejará Alejandra
[30] Nunha carta datada en Madrid, o 10 de febreiro de 1880, Camilo Pacer escríbelle a Manuel
Murguía: “Por si esta carta le coge a U. todavía en Lestrove, le comunico que en la casa donde
yo vivo tiene U. una habitación bonita, aunque venga Alejandra, y que el precio será también
bastante económico. Por consiguiente al salir Uds. de esa espero que me pongan un telegrama
con la fecha del viaje y yo iré a esperarlos a la estación” (Barreriro Fernández e Axeitos 2005: 367).
[31] Este gravado foi identificado por Diego Rodríguez González en 2016.
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el periódico hasta fin de año, y con lo mío y con lo de Alejandra, podremos ir tirando hasta allá. (...)
Alejandra adelantó en esas figuras. Se ve bien que es que ahora trabaja y pone cuidado en las cosa. Si
va a Lestrove, se anima, toma los baños y aprovecha la ocasión de hacer verdaderos estudios vendrá,
admirablemente preparada, para que aquí adelante con rapidez. Siente mucho las cosas y esa es la
principal condición ...del [artista: distin]gue el color... [y el trabajo no] agolpa. (Barreiro Fernández e
Axeitos 2005: III, 61).

Porén, resulta dificultoso seguir as colaboracións de Alejandra en La Ilustración Gallega y Asturiana e La Ilustración Cantábrica pese a que o seu nome apareza entre a
lista de ilustradores/as do comezo dos números, xa que en moitas ocasións os gravados
non están asinados. De feito, Ramón Segade Campoamor pregúntalle a Manuel Murguía
nunha carta datada o 25 de marzo de 1882: “Dígame U. ¿el dibujo de aquel sitio encantador entre la carretera de Noya y Conjo (cerca de unos molinos) que vino en el último
número de la Ilustración es de Alejandrita?” (Barreiro Fernández e Axeitos 2005: II, 414).
Certamente, ese debuxo fora publicado na páxina 102 do número 9 de La Ilustración
Cantábrica, pero sen sinatura. E tampouco aparece o nome da artista na segunda cabeceira da revista, malia que Barreiro Fernández apuntaba a súa autoría, dado que si poden
verse as iniciais A. M. (2010: 266).
Non obstante, a sorte de Alejandra e a súa incipiente carreira artística mudaron
drasticamente nesta época, cando a saúde de Rosalía comezou a empeorar. Ela acompañou a súa nai en todo momento, coidouna e f íxose cargo dos/as irmáns/ás máis novos/as,
cando o seu pai continuaba fóra e só pasaba coa familia períodos intermitentes, primeiro
en Lestrove e logo na casa da Matanza (Barreiro Fernández 2010: 441). Nesta última casa,
hoxe sede da Casa-Museo Rosalía de Castro, aínda continuou a súa actividade artística,
como anos máis tarde conta nunhas declaracións para o xornal El Orzán lembrando “un
madroño junto al que a mí me gustaba ir a pintar, pero cada vez que mi madre me veía,
me echaba de allí por miedo a los lagartos, a los que tenía un verdadero horror” (Fernández Asís 08/11/1930). Pero semella que durante o máis duro da enfermidade de Rosalía
de Castro, deixou de traballar nas súas creacións. Nunha carta datada en Madrid o 21 de
decembro de 1884 Plácido Franco, preocupado, confésalle a Manuel Murguía: “Que se
mejore Rosalía es lo que deseo ardientemente a Alejandra que pinte mucho pues no me
gusta el que no haya hecho nada desde que se fue de esta” (Barreiro Fernández e Axeitos
2005: II, 459).
Pero Rosalía falece e xunto coa obra inédita que mandou queimar (segundo algunhas voces pola súa propia filla maior) esvaécense tamén as esperanzas de Alejandra por
ser artista. Nunha visionaria carta, na que Modesto Brocos, dende Venecia, lle dá o pésame a Manuel Murguía, dille tras falar con Bernardo Rico, o afamado gravador da época
que tamén colaborara en La Ilustración Gallega y Asturiana:
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Yo por aquí trabajando bastante. Recuerdos de Rico que ha sentido mucho su desgracia. Me habló de
las disposiciones de Alejandra que es lástima que se encuentre ahí aislada sin poder desarrollarse. Valiera más que la pensionaran a ella en lugar de la Rodeiro[32] que según mis noticias lo hace muy mal!!

Mais todo parece indicar que dende ese momento Alejandra deixou de exercitar
as súas habelencias artísticas para dedicarse ao seu rol de coidadora, determinado pola
súa condición feminina e por ser a maior das irmás. Nunha carta que lle enviou a súa tía
paterna, Teresa Murguía, pouco despois do pasamento de Rosalía, coñecemos o futuro
que lle sería asignado:
Querida Alejandrita: nuestra madre la Providencia nos consuele á todos que día tras día nos huniremos
(sic) en la eternidad. Carmiña me dijo pensáis dejar la casa con todos sus recuerdos por mas que tengo
la segurida que nos han de perseguir no sabes cuanto me acordais pero conf ío en tu criterio sabrás
mitigar la casa de tu buen Padre y cuidar tus hermanos (Barreiro Fernández e Axeitos 2005: IV, 253).

Así, primeiro en Santiago e logo na Coruña, a moza (que daquela contaba con 26
anos) f íxose cargo de toda a familia e proporcionoulle ao seu pai o apoio material que
precisaba para os seus quefaceres intelectuais, laborais e políticos. Soamente consta un
último encargo artístico: o Centro Galego da Habana pediulle expresamente a Alejandra
o 22 de febreiro de 1889 elaborar o seu estandarte. Esta vez, os seus coñecementos de
debuxo, perfeccionados na Real Sociedad de Amigos del País de Santiago, si foron ancilares para a realización desta obra, cuxo labor de agulla foi elaborada por “un taller de
bordadoras de Santiago” que empregou seda e cordóns de ouro fino (Barreiro Fernández
2010: 566).
A partir desta última obra e como lles aconteceu a tantas mulleres artistas [da] época, as obrigas familiares separárona do mundo da arte. Ao parecer, incluso rexeitou un
posto de restauradora no Museo del Prado porque o seu pai non estaba de acordo (Naya
1998: 150 e Barreiro Fernández 2010: 67). Tampouco casou co home co que mantiña
unha relación amorosa, Joaquín Arias Sanjurjo, para coidar da familia. A crítica posterior
subestimou o seu desempeño artístico sen tregua: Juan Naya (1998) fala das súas apti[32] Pereira Bueno (2004: 42) apunta o feito de que Dolores Rodeiro Boado, escultora “nacida en 1853,
fose a primeira artista en recibir unha pensión por parte da Deputación da Coruña, en abril de
1861”, se ben o seu expediente estivo paralizado durante 12 anos. Ao parecer, “[o] feito da concesión dunha prórroga da pensión á escultora, provocou unha protesta do pintor compostelán
Modesto Brocos (primeiro pensionado pola Deputación da Coruña nunha convocatoria oficial
por oposición en 1883), dirixida ao Presidente da institución, na que se mostraba moi desgustado polas dificultades para obter unha prórroga, alegando que, non obstante ‘ha sido dada a
una mujer y por galantería y otras razones, no me parece extraño que los diputados se la hayan
concedido’” (2004: 43). Os prexuízos de Brocos contra as mulleres, porén, non operan no caso de
Alejandra Murguía, supoñemos que simplemente por atención á familia Murguía Castro.
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tudes en tanto foron útiles para o seu irmán Ovidio, de quen alega que foi mestra. No
mesmo senso, José Luís Bugallal y Marchesi descríbea sen conmiseración e sen ter en
conta as limitacións do xénero feminino e as circunstancias da súa vida tras a morte da
nai: “Alejandra, exquisita mujer dotada de tan felices disposiciones, carece de propensión
y voluntad para el cultivo del oficio. Ni siquiera alecciona a su hermano, cuya inclinación
artística mira con agrado pero no se esfuerza en favorecer” (2019: 16).
Ovidio, o único irmán varón da familia, doce anos máis novo que Alejandra e por
quen Manuel Murguía prestaría novamente toda a súa axuda e orientación, si puido desenvolver a súa actividade estética sen trabas, por máis que esta fose curta, dada a súa
prematura morte. El si tería formación pictórica regrada, tamén na Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago que ofertaba unha formación moito máis completa
para os alumnos varóns, e a cuxas dependencias tamén acudiu para pintar puntualmente[33]; relacionaríase con outros pintores e artistas dende a súa mocidade[34]; tería pronto
un obradoiro no que traballar; sairía a pintar ao natural; exercería docencia regrada como
pintor interino na materia de Paisaxe na Escola de Belas Artes da Coruña; iría a Madrid
para perfeccionarse; recibiría clases de pintura do Círculo das Artes e mesmo se permitiría a rebeldía de non interesarse por estudar na canónica Academia de Belas Artes (Barreiro Fernández 2010: 570); viviría a bohemia; tería permiso para copiar obras pictóricas
no actual Museo do Prado[35] e seríanlle encargadas grandes obras.
En definitiva, Ovidio puido facer todo o que era esperable para un pintor da época e
que lle foi negado á súa irmá esencialmente polo feito de ser muller: a educación esmerada, o obradoiro para traballar, o libre movemento e o achegamento a todos os xéneros,
temáticas e técnicas que desexou. Hoxe en día, Ovidio forma parte da historia da arte
galega como un dos protagonistas da chamada Xeración Doente, formada tan só por
varóns. O seu pasamento foi sentido pola intelectualidade e o mundo artístico galego,
en tanto Galicia perdera un gran pintor (Bugallal y Marchesi, 2019). O seu pai “colgou
os cadros de Ovidio no seu despacho” (Barreiro Fernández 2010: 571) e logo, a súa irmá
Gala penduraríaos nun cuarto da súa casa (Armesto 28/07/1985). Outros exhíbense hoxe
en museos públicos e coleccións privadas. Porén, a obra de Alejandra Murguía fica no
[33] No arquivo da Real Academia Galega consérvase un “Recibo da escola de pintura da Sociedad
Económica de Amigos del País de Santiago polo pago das cotas de matriculación” (1889) e un
“Certificado de notas na asignatura de “Colorido” da escola da Sociedad Económica de Amigos
del País de Santiago” (1893). Na Correspondencia da Comisión Curadora das Escolas desta sociedade (1891-1893), figura unha “solicitude de Ovidio Murguía e Ramiro Latorre para dispoñer do
local da RSEAPS para facer un cadro” ( Carro Cruz e García Pita 2009: II, 212).
[34] Barreiro Fernández (2010: 569) comentaba, neste senso: “grazas ao traslado de Murguía á Coruña,
Ovidio atopa, por fin, unha serie de amigos con idéntica paixón: Enrique Pulleiro, José Gómez
Naya, Eduardo Villardefrancos, Julio Lozano, Manuel Boedo, Lloréns e Pepe Lorman”.
[35] Un “Permiso de copia de cadros do Museo Nacional de Pintura y Escultura” que lle foi concedido
atópase custodiado entre os fondos documentais da Real Academia Galega.
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esquecemento, consérvase sen asinar e mal inventariada e non consta dentro da historia
da arte galega[36]. Tampouco se aprecia na actualidade o seu labor como compiladora de
literatura de tradición oral, a pesar de que transmitiu un legado rico e sensible ás temáticas femininas. Por último, tampouco se considera o seu traballo como coidadora familiar,
que abrangueu dende velar polas irmás e irmán pequenas/o, coidar dos círculos de intelectuais e amigos do seu pai cando Manuel Murguía foi envellecendo (como demostra a
correspondencia), ata facerse cargo do patrimonio cultural familiar cando este faleceu.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Alcaraz Frasquet, M. (2014): “Tirar del hilo. Una aproximación al bordado subversivo”, Revista
Sonda. Investigación y Docencia en las Artes y Letras 5, 18-43.
Álvarez Ruiz de Ojeda, V. (2000): “Manuel Murguía e a Sociedade Económica de Amigos do País
de Santiago (con dous textos inéditos do historiador)”, Grial. Revista galega de cultura 149,
399-429.
Angueira, A. (2002): “Un poema de Rosalía de Castro”, A Trabe de Ouro 49, 13-38.
Angueira, A. (2008): “Os cantares populares en Cantares gallegos”, Revista de Estudos Rosalianos
3, 39-51.
Angueira, A. (2011): “Da meniña gaitieira á muller como suxeito literario, social e político: o feminismo de Cantares gallegos”, Revista de Estudos Rosalianos 4, 127-140.
Armesto, V. (28/07/1985): “Recuerdos vivos de Rosalía”, La Voz de Galicia.
Axeitos Valiño, R. (2020): “Antonio de la Iglesia e a difusión da literatura galega en 1856: un
proxecto de antoloxía literaria”, Moenia. Revista lucense de lingüística & literatura 26, 199-221.
Beard, M. (2018): Mujeres y poder: un manifiesto. Barcelona: Crítica.
Barreiro Fernández, X. R. (2000): “La primera luz”, un libro de lecturas de Murguía para as escolas
galegas”, Eduga, Revista galega do ensino 27, 15-35.
Barreiro Fernández, X. R. (2010): Murguía. Vigo: Editorial Galaxia
Barreiro Fernández, X. R e Axeitos, X. L. (2005): Cartas a Murguía II. A Coruña: Real Academia
Galega.
[36] Cabería facer a pertinentísima pregunta de por que non existen as grandes artistas na arte galega,
formulada por Linda Nochlin (2007), para rescatar todo un caudal histórico de desigualdades e
desvantaxes das mulleres no acceso ao desempeño profesional da arte en Galicia.

34

UNHAS LIÑAS PARA ALEJANDRA MURGUÍA. ALGÚNS ASPECTOS SOBRE O SEU PAPEL...

Barreiro Fernández, X. R e Axeitos, X. L. (2005): Correspondencia da familia Murguía- Castro e
outras cartas IV. Padrón: Fundación Rosalía de Castro.
Barreiro de V., B. (18/05/1879): “Memorias de Galicia”, El Gallego (Bos Aires).
Blanco Pérez, D. (1994): Historia da literatura popular galega. Santiago de Compostela: Universidade, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico.
Bolufer, M. (2015): “Figuras veladas. Escribir una vida de mujer en el siglo XVIII”, en I. Burdiel e
R. Foster (eds.), La historia biográfica en Europa. Zaragoza: Institución Fernando el Católico.
Bugallal y Marchesi, J. (1951): El Sentimiento lírico materno en la pintura de Ovidio Murguía:
discurso leído por José Luís Bugallal Marchesi y contestación del señor José Filgueira Valverde.
A Coruña: [s. n.].
Burdiel, I. (2015): “La construcción de la Gran Mujer de letras espaloña: los desaf íos de Emilia
Pardo Bazán”, en I. Burdiel e R. Foster (eds.), La historia biográfica en Europa. Zaragoza: Institución Fernando el Católico.
Carro Cruz, H. e García Pita, H. (2009): Inventario documental do arquivo. Santiago de Compostela: Real Sociedade Económica de Amigos do País da Cidade de Santiago.
Castro, R. de (1960): “Las literatas. Carta a Eduarda”, en V. García Martí (recompilación e estudo
biobibliográfico), Obras Completas. Madrid: Aguilar.
Cobo, R. (2012): “Las paradojas de la igualdad en Jean-Jacques Rousseau”, Avances del Cesor, IX/9,
109-121.
De Diego, E. (2020): “En torno al concepto de calidad y otras falsedades del discurso impuesto”, en
C. G. Navarro (ed.), Invitadas. Fragmentos sobre mujeres, ideología y artes plásticas en España.
Madrid: Museo Nacional del Prado, 25-39.
Fernández Asís, V. (08/11/1930): “Evocación de Rosalía”. El Orzán (A Coruña).
Forneiro, J. L. (2001): “Mais textos para a produção de Murguia em língua galega: o seu romanceiro apócrifo”, en Congreso sobre Manuel Murguía. Santiago de Compostela: Consellería de
Cultura, Comunicación Social e Turismo da Xunta de Galicia, 169-188.
Forneiro, J. L. (2017): “El romancero tradicional de Galicia. Estado de la cuestión”, Boletín de Literatura Oral 1, 105-130.
González Reboredo, X. M. (2014): “Notas sobre a relación de Víctor Said Armesto coa etnograf ía
do seu tempo”, en Víctor Said Armesto. A lección dun cidadán libre. A Coruña: Fundación
Barrié.
Groba González, X. (2011): O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937). Tese de
doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela.
Lama, M. X. (2017): Rosalía de Castro. Cantos de independencia e liberdade 1837-1863. Vigo:
Editorial Galaxia.

PATRICIA CARBALLAL MIÑÁN

35

M. [Murguía, M.] (1868): La primera luz. Libro de lectura para uso de las escuelas de primeras
letras de Galicia. Lugo: Imp. de Soto Freire.
Murguía, M. (24/03/1878): “Romance de Silvana”, El Eco de Galicia (A Habana).
Murguía, M. (10/10/1881): “El Folk-Lore gallego”, Los lunes de El Imparcial (Madrid).
March, K. N. (1994): De musa a literata. El feminismo en la narrativa de Rosalía de Castro. Sada-A
Coruña.
Navarro, C. G. (2020): “Las invitadas y sus anfitriones. De Rosario Weiss a Elena Brockmann”, en
C. G. Navarro (ed.), Invitadas. Fragmentos sobre mujeres, ideología y artes plásticas en España.
Madrid: Museo Nacional del Prado, 15-23.
Naya, J. (1998): Estudios acerca de la familia Murguía-Castro. A Coruña: Diputación Provincial.
Nochlin, L. (2007): “¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas?”, en Cordero Reiman, K. y Sáez, I. (comp.), Crítica feminista en la teoría e historia del
arte. México: Universidad Iberoamericana AC/ Universidad Autónoma de México.
Peña Saavedra, M. e Fernández González, M. (2000): Estudio introductorio a La primera luz de
Manuel M. Murguía. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.
Pereira Bueno, F. (2004): A presenza das mulleres pintoras na arte galega: 1858-1936. Sada-A
Coruña: Ediciós do Castro.
Rodríguez González, D. (2016): “Unha carta de Manuel Murguía a Rosalía de Castro”, Follas Novas. Revista de Estudos Rosalianos 1, 145-157.
Rodríguez González, D. (2017): “A letra de Rosalía: Bases para a súa identificación”. Follas Novas.
Revista de Estudos Rosalianos 2, 97-139.
Rodríguez González, D. (2022): “As Rimas populares de Galicia de Manuel Murguía á luz do
conservado no fondo Said Armesto”, Follas Novas. Revista de Estudos Rosalianos 6.
Rodríguez Marín, F. (1883): Cantos populares españoles V. Sevilla: Francisco Alvarez y Cª.
Rodríguez Fontenla, Mª. de los A. (2020): “Rosalía de Castro nas artes visuais. Mitificación e rostrificación da imaxe fotográfica”, Follas Novas. Revista de Estudos Rosalianos 5, 97-117.
Sanfilippo, M. (2017): “Nca, Signuri, si riccunta di Agatuzza: Agata Messia y otras narradoras sicilianas en las recopilaciones de Giuseppe Pitrè”, Estudis de Literatura Oral Popular. Studies
in Oral Folk Literature 6, 75-96.
Sanfilippo, M. e Cantero, N. (2019): “Los últimos cuentos de Agata Messia recopilados por Giuseppe Pitrè”, Boletín de Literatura Oral 9, 263-290.
Zipes, J. (2014). El irresistible cuento de hadas. Historia cultural y social de un género. México:
Fondo de Cultura Económica.

ACUARELAS E DEBUXOS
DE ALEJANDRA MURGUÍA
Anexo ao artigo de Patricia Carballal Miñán (páx. 10)
As imaxes incluidas neste anexo foron cedidas pola Real Academia Galega

242

ANEXOS AO ARTIGO DE PATRICIA CARBALLAL MIÑÁN

243

ALEJANDRA MURGUÍA

Fig. 2
En páxina
anterior fig.1

En páxinas
seguintes
figuras 3 e 4

244

ANEXOS AO ARTIGO DE PATRICIA CARBALLAL MIÑÁN

ALEJANDRA MURGUÍA

245

246

Fig. 5

ANEXOS AO ARTIGO DE PATRICIA CARBALLAL MIÑÁN

ALEJANDRA MURGUÍA

Fig. 6

247

248

Fig. 7
En páxina
seguinte, fig.8

ANEXOS AO ARTIGO DE PATRICIA CARBALLAL MIÑÁN

ALEJANDRA MURGUÍA

249

250
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