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Rúa-Figueroa Fraga a Manuel Martínez Murguía, 89 cartas
enviadas entre agosto de 1866 e xuño de 1873. Ese número
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acceder a interesantes elementos biográficos e proxectos dos
protagonistas.
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This paper discusses the epistolary between Ramón Rúa-Figueroa
Fraga and Manuel Martínez Murguía, consisting of eighty nine
letters sent between August 1866 and June 1873. Such number
makes Rúa-Figueroa the main epistolary relation of Murguía’s in a
very relevant historical period. This correspondence shows a rather close relationship and provides a window into both characters’
interesting biographical features and projects.
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1. Os protagonistas
Manuel Martínez Murguía (1833-1923) salientou como escritor, xornalista, historiador,
folclorista e político. Dinamizador do Rexurdimento e compañeiro de Rosalía de Castro,
fundou e presidiu a Real Academia Galega. Foi, ademais, en palabras do profesor Xosé
Ramón Barreiro, o “primeiro construtor da nación” (Barreiro 2012), recollendo anteriores formulacións cara á reivindicación da identidade nacional de Galicia.
Ramón Rúa-Figueroa Fraga (1825-1874) destacou como enxeñeiro de minas interesado tamén pola literatura e o coleccionismo. No terreo profesional encargouse da
xestión de minas e de distritos mineiros. As visitas a explotacións estranxeiras e a exposicións internacionais, xunto á revisión de bibliograf ía actualizada, dotárono dun
salientable coñecemento das novidades na súa especialidade. Esa bagaxe intelectual e
a experiencia adquirida no exercicio da profesión permitíronlle revisar procedementos
técnicos, facer recensións de libros e artigos, elaborar valiosas memorias sobre diversas
explotacións mineiras e converterse nun destacado experto no terreo da metalurxia e no
da industria asociada á minería. Asemade, preocupado pola incidencia das explotacións
mineiras na economía e a súa repercusión social, interveu en debates; non permaneceu
ancorado na burbulla técnico-profesional. Como resultado do seu intenso labor publicou
–en vinte e tres anos– uns cincuenta escritos orixinais, incluíndo varios libros, algúns
deles en colaboración con colegas. Grazas a Ramón e a Casiano de Prado e Vallo (17971866) os galegos tivemos no século XIX a dous paisanos na vangarda do coñecemento
científico-técnico xeolóxico e mineiro.
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2. Unha correspondencia relevante
Da correspondencia entre Ramón Rúa-Figueroa e Manuel Murguía consérvanse as cartas remitidas por Ramón a Manuel no arquivo da Real Academia Galega. Escritos que
tamén están accesibles na magnífica publicación realizada polos profesores Xosé Ramón
Barreiro e Xosé Luís Axeitos sobre o tema (Barreiro e Axeitos 2003, 2005).
O epistolario de Rúa-Figueroa a Murguía está constituído por 89 cartas enviadas
entre agosto de 1866 e xuño de 1873[1]. Ese elevado número en sete anos de intercambios converten o enxeñeiro no principal interlocutor epistolar de Murguía nun
período histórico ben importante. Os dous protagonistas, malia que ambos residiron
en diferentes momentos en A Coruña e Madrid, non coincidiron no mesmo lugar e
os contactos persoais, que existiron, foron escasos. Ao feito cuantitativo do elevado
número de cartas debemos engadir o interesante contido das mesmas, o que nos leva
a concluír que mantiveron unha relación ben relevante, que analizamos coa limitación
notable de non dispoñer das cartas remitidas por Murguía. A correspondencia amosa
bastante confianza e complicidade entre os interlocutores e permite acceder a interesantes elementos biográficos e iniciativas dos protagonistas, destacando dous temas
entre os tratados, a axuda nas pescudas bibliográficas que ambos realizaban e a marcha
da política. En medio desas cuestións centrais aparecen diversas alusións que permiten
coñecer ou matizar aspectos das súas biograf ías.

3. O “provincialismo” como elemento de referencia común
A presenza de Manuel Rúa-Figueroa na cidade herculina foi decisiva para que o seu irmán Ramón se trasladase a ela en 1840 (onde permanecería ata 1845) para matricularse
no Consulado Marítimo, onde se impartían as docencias de Náutica e Comercio, e que
contaba como profesor de Matemáticas a Benito Sotelo Rivas, discípulo de Domingo
Fontán. Con ese salientable docente formouse nesa materia cara a emprender a carreira
de Arquitectura, obxectivo que mudou posteriormente. Ramón volvería á Coruña en
1855, xa como enxeñeiro de minas, por un breve período; posteriormente, o 21 agosto
de 1865, foi nomeado enxeñeiro xefe do distrito mineiro da Coruña, cargo que exerceu
ata xaneiro de 1869, polo que cando comeza a relación epistolar con Murguía vivía co
irmán.
Malia que foi repetido pola bibliograf ía, esta familia Rúa-Figueroa non tiña unha
estreita relación de parentesco coa da nai da escritora Emilia Pardo Bazán, Amalia[2].
[1]

Outra de Rúa-Figueroa que figura no arquivo da RAG (a carta C 529 01 25 001), leva a data de 1886, con
Ramón morto. Hai un erro na data, ademais, polo contido, estaba dirixida a outra persoa, José Agra.

[2]

Os pais de Amalia foron Juan Dionisio Rúa-Figueroa Cuadra e María do Socorro Somoza Piñeiro. Os
de Ramón, Antonio Rúa-Figueroa Casal e Teresa Fraga Couto. O parentesco era ben distante.
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Os Rúa-Figueroa Fraga si que estiveron moi comprometidos co liberalismo progresista e coa reivindicación da xeración “provincialista” de 1846. Apareceron en primeiro plano da vida cultural e política compostelá nos anos corenta, cando os estudantes
universitarios progresistas se integraron na Academia Literaria (nada en 1840). Un
foro de debate do que foi promotor o militar ferrolán Domingo Díaz de Robles e
no que xogou un papel importante –que incidiu na formación dos irmáns Rúa-Figueroa– Pedro Losada Rodríguez. Entre os socios fundadores da Academia figuraban Antolín Faraldo, Antonio Neira de Mosquera, Antonio Romero Ortiz, Augusto
Ulloa, Francisco Añón, Alberto Camino, Antonio Valenzuela e os irmáns Rúa-Figueroa. Ese grupo, inicialmente asociado ao progresismo, foi xerando unha alternativa
ideolóxica diferenciada e innovadora, o chamado “provincialismo”, a atención preferente ás necesidades de Galicia (Beramendi 2007). De tal forma que cando en 1846
tivo lugar un levantamento que remataría cos “mártires de Carral”, van ser eles os
que lle incorporen contidos
pioneiros sobre as reivindicacións galegas. A derrota de
1846 foi seguida de represión
e fuxida de Compostela, e en
moitos casos de Galicia, dos
implicados. Os máis comprometidos exiliáronse e bastantes abandonarían o ideario
“provincialista”. Antolín Faraldo, Antonio Romero Ortiz
e José Rúa-Figueroa morrerán
lonxe do país.
Cando Ramón vivía na
Coruña, estudando no Consulado (1840-45), escribiu en El
Recreo Compostelano, publicación quincenal que saíu entre
1842 e 1843, dirixida por Antonio Neira de Mosquera e que
contaba como principal redactor a Antolín Faraldo. Tamén
colaborou en El Porvenir (subtitulada “Revista de la Juventud
Gallega”). Unha singular publicación editada en Compostela,
Composición de Ramón Rúa-Figueroa en El Porvenir
que levaba un lema ben reve(Santiago), 29 de xuño de 1845.
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lador do seu espírito identitario e rebelde: “Todo para Galicia. Abajo reglas, escuelas y
maestros”. Era o seu director Antolín Faraldo e tiña como redactores a Antonio Romero
Ortiz e José Rúa-Figueroa, irmán de Ramón. En 1845 Rúa-Figueroa ingresou en Madrid
na Escola de Minas, rematando os seus estudos en 1850. Nese período deu á luz diversas
colaboracións no prestixioso Semanario Pintoresco Español.
A conexión de Murguía cos Rúa-Figueroa tería que ver coa coincidencia previa en
Santiago de Compostela e co compromiso “provincialista”. Malia non ter participado –
por idade– no labor da xeración do 1846, a revolución dese ano foi un episodio que marcou para sempre o novo Murguía coa loita pola defensa dos intereses de Galicia (Barreiro
2012). Porque o compromiso daqueles mozos “provincialistas” deixou pegada na etapa
posterior. Nos anos cincuenta o Liceo de la Juventud acollerá, con ese espírito, a Manuel
Murguía, Aurelio Aguirre, Eduardo Pondal, Luis Rodríguez Seoane, Rosalía de Castro, os
irmáns de la Iglesia etc.
Na estadía na Coruña, no tempo
no que comezou a correspondencia con
Murguía, Ramón, alén de dirixir o distrito mineiro, visitou a Exposición Universal
de París (1867), participou na vida política
do momento e redactou tres notables publicacións: “Mármoles de Galicia” (1867),
“La industria minera en Galicia” (1868) e
un valioso libro de máis de trescentas paxinas: Minas de Riotinto. Estudios sobre la
explotación y el beneficio de sus minerales(1868)[3].Tamén publicou un artigo no
Almanaque de Galicia para uso de la juventud elegante y de buen tono, dedicado
a todas las bellas hijas del país editado en
Lugo por Soto Freire[4].

[3]

Pola correspondencia sabemos que pensou en editar este libro con Compañel, en Vigo, despois con
Soto Freire en Lugo e rematou saíndo na Coruña do prelo de Eusebio Cascante.

[4]

O texto, “Horas de viaje. Impresiones a escape”, recollía o comezo da viaxe que emprendera en maio
de 1854 para visitar varios distritos mineiros de España e do estranxeiro. Tivo a honra de ir precedido,
na mesma páxina, por un poema de Rosalía de Castro, “¿Que ten o mozo?”, sinalado como “Cantares
gallegos (inédito)” porque, efectivamente, non apareceu na edición orixinal (1863) e sería incorporado
na de 1872.
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4. Comezo do contacto
No inicio do intercambio, agosto de 1866, Ramón tiña 41 anos e Murguía 33. Pola propia
correspondencia sabemos que a relación que comentamos procede da conexión previa
entre Murguía e un irmán maior de Ramón, Manuel, con quen xa se carteaba desde
agosto de 1863. Este era subscritor do Diccionario de escritores gallegos que Murguía publicaba e, e iso é importante, axudaba en xestións coa Deputación coruñesa para que esta
adquirise exemplares da publicación, por exemplo 50 o 2 de agosto de 1864[5]. Manuel,
quen nacera en 1811, era o maior dos nove irmáns Rúa-Figueroa Fraga, e co pai perseguido polas súas ideas liberais, exerceu de tal para os irmáns pequenos, como foi o caso de
Ramón[6]. Residiu gran parte da súa vida na Coruña, onde exerceu a avogacía e participou
na Deputación provincial. Como o resto dos irmáns, tivo inclinacións literarias e xornalísticas. Por exemplo, entre 1841 e 1842 fundou e dirixiu a Revista de Galicia, publicada
en Santiago, subtitulada “Periódico de Ciencias, Literatura y Artes”. A súa intervención
en 1853 como avogado nun caso moi famoso, o de o “home-lobo” Manuel Blanco Romasanta, déralle moita sona[7].

5. Colaboración nas súas pescudas
A carta inicial de Ramón de 25 agosto de 1866 xa nos sitúa nun tema central da relación,
que se mantería sempre, a colaboración e axuda nos seus respectivos proxectos intelectuais, realizados en condicións ben diferentes.
Murguía acadara un certo prestixio como escritor e xornalista en Madrid e todo
indicaba que na capital de España podería ter desenvolvido unha destacada carreira xornalística e mesmo política. Non obstante, a principios dos anos sesenta, tomou unha
decisión transcendente. Volveu ao país arriscando o seu futuro e estabilidade profesional
para xerar coñecemento e conciencia cultural cara á reivindicación política da identidade
galega. En 1862 iniciou a publicación do Diccionario de escritores gallegos, editado en
Vigo polo seu amigo Juan Compañel. Sen abandonar ese proxecto, en 1865 comezou a
publicar Historia de Galicia, con Soto Freire, en Lugo[8]. Nos dous casos o método era o
mesmo, ir facendo entregas das obras aos subscritores, coa inquedanza de ter listos os
[5]

Naquel tempo Murguía tamén traballaba na recompilación de poemas populares e estaba moi implicado na difusión e venda dos Cantares gallegos da súa compañeira, Rosalía de Castro.

[6]

O pai estivo preso de 1814 a 1820, na volta ao poder do rei felón Fernando VII. Foi perseguido de novo
ao remate do Trienio Liberal, polo que permaneceu no exilio de 1823 a 1832.

[7]

Fraga Vázquez, X. A. (2021): “Ingredientes científicos do caso do home lobo ourensán e a intervención
de Pardo Bazán”, La Opinión de A Coruña, 4 de xullo.

[8]

O segundo tomo sairía en 1866, tamén editado por Soto Freire. O terceiro demoraríase
moito, ata 1888, e o cuarto aparecería en 1891.
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Carta de Ramón
Rúa-Figueroa a
Manuel Murguía,
novembro de 1868.
(Arquivo da Real
Academia Galega)
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textos e acadar un número importante de subscritores que permitisen sufragar as publicacións.
Murguía, pois, vivía agoniado na busca das subscricións precisas para a continuidade dos proxectos e das que dependía a súa supervivencia económica. Como se pode comprobar na lectura do conxunto da correspondencia que recibía, botaba man de amizades
persoais e políticas para ese fin. De tal forma que se creou unha de rede informal de xente
próxima que pola relación persoal con Murguía, o prestixio do propio escritor e o valor
dos seus proxectos, colaboraba de xeito altruísta no seu labor patriótico, contribuíndo
persoalmente e/ou facilitando o acceso ás axudas institucionais. As cartas de Ramón
Rúa-Figueroa amosan que el e a súa familia formaron parte destacada dese imprescindible grupo de apoio.
Pola súa banda, Rúa-Figueroa –alén doutros traballos científicos e literarios, e interese polo coleccionismo– iniciara en 1857, co seu colega Eugenio Maffei, a redacción
duns magnos e pioneiros Apuntes para una Biblioteca Española de libros, folletos y artículos, impresos y manuscritos, relativos al conocimiento y explotación de las riquezas
minerales y a las ciencias auxiliares, que aparecerían entre 1871 e 1872 (Maffei e Rúa-Figueroa 1871-72). Unha extensa obra de 1224 páxinas, con 5000 referencias dos escritos
coñecidos sobre Ciencias Naturais e, particularmente, os relacionados coa Xeoloxía e a
Minería; cada recensión adoitaba estar acompañada por un resumo biográfico sobre o
autor. Un auténtico tesouro de coñecemento –único no panorama español– que sería
premiado na Exposición Nacional de Madrid de 1873 e na internacional de Filadelfia de
1876. A diferenza de Murguía, Rúa-Figueroa compatibilizaba ese traballo coa súa intensa
actividade profesional, que lle fornecía de medios para unha vida digna e estable.
Polo contido da primeira carta de Rúa-Figueroa dedúcese que Murguía lle comentara sobre as dificultades con que se atopaba para elaborar o Diccionario e preguntáballe
por un xeólogo ao que Ramón coñecía ben, o compostelán Casiano de Prado, de cara a
incorporalo no Diccionario. Rúa-Figueroa pasoulle datos de Prado, sobre o que xa escribira un artigo biográfico. E solicitou a Murguía información para a biograf ía doutro
científico, Antonio Valenzuela, para os Apuntes, indicando que –en xeral– lle viría moi
ben toda a información que lle puidese facilitar sobre naturalistas[9].

6. Labor institucionalizador. Fundadores da Sociedad para el Fomento
de la Historia, Arqueología y Bellas Artes Gallegas
Murguía e Rúa-Figueroa coincidían no seu interese pola historia e a arqueoloxía. Ademais, Ramón coleccionaba obxectos antigos e era socio desde 1867 da Academia Arqueo[9]

Antonio Valenzuela Ozores (nado en 1819 en Compostela), morreu ese ano 1866. Fora catedrático de Historia Natural no Instituto de Pontevedra e impulsor de estudos agronómicos
e xeolóxicos.
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lógica y Geográfica del Príncipe Alfonso. Falaron deses temas en diversas cartas, sobre
todo no ano 1868[10]. O 3 de xullo, trataron sobre un posible Museo de Galicia e foi collendo forma o proxecto de fundar unha institución (carta de 7 de xullo), a Sociedad para
el Fomento de la Historia, Arqueología y Bellas Artes Gallegas. Cómpre subliñar que nese
momento non existía unha entidade similar no país, funcionaba desde 1849 a que hoxe
é a Real Academia Gallega de Bellas Artes pero que naquel tempo estaba circunscrita á
provincia coruñesa. Aproveitando o verán, a primeiros de agosto de 1868, tiveron lugar
tres reunións no local da Sociedad Económica de Amigos del País de Compostela e Murguía resultou elixido presidente da nova institución. Rúa-Figueroa ocupou unha das dúas
vicepresidencias. Os dous elaboraron un folleto, asinado por eles e por Faustino Domínguez. A vida da entidade viuse totalmente interrompida pola revolución de setembro de
1868, a que mandou a Isabel II ao exilio. A política pasaría a ocupar un posto central nas
preocupacións dos nosos protagonistas.
Esta participación de Murguía para fundar a Sociedade é unha mostra do seu interese por xerar institucións, como despois faría coa creación da Real Academia Galega.
Pola contra, non lle interesaría crear “Folk-lore gallego”, malia ser o máximo experto
galego no tema, porque non estaba de acordo co proxecto que lle propuxo Antonio
Machado Álvarez. Quen, fronte a esa negativa, acudiría a Emilia Pardo Bazán para
presidir a entidade[11].

7. A ilusión compartida polo cambio político de 1868
Ao longo de toda a correspondencia están presentes numerosos comentarios sobre a intensa actividade política do período. De todos os xeitos, o momento de máxima atención
foi o do cambio acontecido en 1868. As cartas permiten visualizar unha evidente complicidade ideolóxica entre Rúa-Figueroa e Murguía, e o entusiasmo con que observaron
o arelado final do reinado de Isabel II, que trouxo aires de liberdade a España e Galicia.
Viviron con excitación os momentos previos ao comezo da revolución, o 18 de setembro. Xa en agosto recibira Murguía unha carta do seu amigo Xoán Manoel Paz Novoa
(Ourense, 1839-1895) na que este lle dicía: “...nada ocurre digno de particular mención
que V. no sepa. Creo que pronto, muy pronto, podremos decir: le jour de gloire est arrivé.
Dios lo quiera”. Nesa liña, o 9 de setembro, Rúa-Figueroa escribíalle, de forma obviamente encuberta: “Acabo de recibir noticias frescas y directas de una persona influyente e
interesada en el negocio de las minas. Me dice que dentro de 10 días se promete quede
organizada la sociedad pero no dice bajo qué bases” (o subliñado está no orixinal).
[10] Por exemplo, 1 de xaneiro e 3 de maio.
[11]

Fraga Vázquez, X. A. (2021): “Afeccións literarias do médico Pérez Costales”, La Opinión de
A Coruña, 21 de febreiro, 12.
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O 28 de setembro tivo lugar a transcendente batalla de Alcolea, as tropas borbónicas foron derrotadas e o 8 de outubro formouse un Goberno provisorio, comezando
o que se denominaría Sexenio Democrático (1868-1874). O 20 de outubro un eufórico
Rúa-Figueroa escríbelle a Murguía: “Mi querido amigo: nuestros pronósticos se cumplieron: ¡respiramos el aura de la libertad!”. Tamén lle remitiu un exemplar de La Correspondencia, indicando, “y a cambio deseo que me mande U. algo para ella o para el
nuevo periódico que voy a publicar desde el domingo próximo, que también le remitiré”. Falaba de Pero-Grullo, que levaba por subtítulo “Periódico liberal. Eco fiel de las aspiraciones revolucionarias”[12]; xornal no que xunto a Ramón Rúa-Figueroa estivo como
redactor Darío García Taboada, mestre da Escola Pública da Costa de Santo Agostiño
e profesor de Caligraf ía do Instituto da Coruña. Canto La Correspondencia, ao que
Ramón alude en numerosas cartas como xornal “amigo”, era La Correspondencia de
Galicia, que se publicaba na Coruña desde 1867, do que foron directores Froilán Salazar e José María Montes. Unha publicación na órbita do Partido Democrático (tamén
chamado Demócrata), o grupo republicano do que formaba parte activa Rúa-Figueroa,
que daría lugar no propio 1868 ao Partido Democrático Republicano Federal. Ramón
reclamaría en repetidas ocasións a Manuel colaboracións para ese xornal, porén coidamos que non tivo éxito na solicitude.
Xa neses momentos iniciais, o mesmo 20 de outubro, Rúa-Figueroa alertaba das
dificultades con que se atopaban os que coma el desexaban un cambio político substancial. E advertía: “Es necesario descubrir a los que otra vez quieren engañarnos, conduciéndonos lentamente a la reacción ¡Fuego con ellos!...¡Qué apego a los santones!”
Os preparativos da revolución colleran pulo coa sinatura do Pacto de Ostende entre
o Partido Progresista e o Partido Democrático. A esa iniciativa sumáronse os liberais
moderados da Unión Liberal. Entre os tres grupos existían grandes diferenzas, de tal
forma que combatían os partidarios do sistema anterior pero desde posicións ben distintas. Nas eleccións ao Congreso en 1869 concorrerían en dous bloques, a Coalición
Progresista-Liberal, co Partido Progresista e a Unión Liberal, e o Partido Republicano
Federal. En diversas ocasións Rúa-Figueroa quéixase do labor do sector moderado, os
“unionistas” (Unión Liberal), e dos dirixentes progresistas, eses “santones” aos que alude, e que nalgún momento identifica con Hipólito Otero Maquieira (1811-1885), que
foi alcalde de Santiago, e Juan Manuel Pereira de Castro (1820-1896), que presidiu a
Xunta Revolucionaria da Coruña.
Rúa-Figueroa foi nomeado deputado provincial interino. Ao pouco tempo as súas
prevencións iniciais sobre a marcha do proceso revolucionario deron paso á preocupación: “Por grandes que sean nuestras revoluciones y por mucho que pretendamos ensalzarlas, siempre hay en ellas un fondo asqueroso de ambiciones y de rivalidades”[13].
[12] En 1888 aparecería outro co mesmo título en Santiago.
[13] Carta de 18 de outubro de 1868.
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Queixábase de que ocuparan cargos persoas que xa os ostentaban no anterior réxime e
engadía: “La Junta de Gobierno de aquí [Coruña] no hace nada de provecho, a los 15 días
removió una parte pequeñísima del personal, y se durmió en los laureles”. Falaba de que
seguía funcionando a mesma policía secreta, coidaba que o cambio non avanzaba, o que
sintetizou nunha frase moi utilizada na época para referirse aos elementos partidarios do
inmobilismo: “siguen las murallas”.
As cartas permiten situar con precisión as preferencias políticas de Ramón, quen lle
insiste a Manuel: “Vamos a fundar un periódico democrático y espero que salga pronto.
Prepararemos la opinión para las próximas elecciones... Cuento con usted para que me
mande algo palpitante y que sea la crónica de la política latente. Necesitamos esto para
nuestros futuros proyectos”[14]. Era un momento de esperanza e de compromiso e o de
Rúa-Figueroa, á vista da correspondencia, tivo unha intensidade que a bibliograf ía sobre
el non recolle en toda a súa dimensión. Entre outras cousas, colaboraba en diversas publicacións promovidas por correlixionarios, como foi o caso de El Herculino (onde aparecería o artigo sobre a riqueza mineira de Galicia)[15], e na antedita La Correspondencia
de Galicia, onde exerceu de director. Na carta engadía: “Espero con ansia saber el puesto
que la revolución le ha reservado a U. Nunca será el que yo de buena gana le otorgaría
y digo esto porque veo ya ciertos puestos que de hecho corresponden a los hombres
ilustrados y modestos, ocupados por estúpidos y pedantes. Hay que tener paciencia, estos son los lobanillos que salen en todas las situaciones (...) No deje U. de escribirme y
darme nuevas especialmente de sus aspiraciones y de su destino”. A atención á marcha
da política non lle descoidaba de prestarlle favores persoais a Murguía, na mesma carta
di: “Tratamos de colocar a su primo de U. Miguel Noya, hacemos por colocarle en la
secretaría de la Diputación”.
Pola correspondencia dedúcese que Murguía non estaba moi satisfeito coa marcha
da situación en Compostela. Lembremos que alí se constituíra tamén unha xunta revolucionaria e que o propio Murguía foi elixido secretario pero a súa participación foi escasa
(Barreiro 2012). Coma aconteceu noutros lugares, da xunta formaron parte persoas escasamente identificadas co proxecto revolucionario, movidas por intereses particulares
e/ou conxunturais, como foi o caso do catedrático Antonio Casares Rodríguez (18121888). Canto a identidade política de Murguía, el sempre se moveu, na política española,
arredor do Partido Progresista, onde tiña numerosos amigos e ex-colegas. Non obstante,
pola correspondencia vese que mantiña unha elevada complicidade ideolóxica con persoas próximas ao republicanismo, como o propio Rúa-Figueroa. En todo caso, o grupo
[14] Carta de 18 de outubro de 1868.

[15] Varios (1868): El Herculino: almanaque político y literario de Galicia para 1869. A Coruña,

1868. Composto por Fontenla... [et. al.], ilustrado polo litógrafo Juan Lasauce e editado por
Vicente Abad. Imprenta de La Casa de Misericordia, a cargo de Bruno Cánovas.
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político que lle podía axudar nos seus proxectos e futuro laboral, por ocupar o poder en
diversas ocasións, era o dos progresistas, o dos seus amigos/coñecidos Práxedes Mateo
Sagasta e Manuel Ruiz Zorrilla.
Ramón comentaba a marcha dos acontecementos: “Aquí trabajan los unionistas desesperadamente y celebran sesiones a cencerros tapados. El partido progresista parece
muerto, y el democrático muy dividido”. Preocupáballe o avance dos unionistas e –profeticamente– afirmou: “¡Ojalá que ellos mismos no derriben un día lo que hoy están edificando”[16]. Nese contexto realizou unha referencia interesante: “...me temo también que
no se atrevan a darnos la libertad de cultos. Esto sería un precedente funesto (...) todo lo
que no sea neutralizar la influencia de nuestro estúpido clero sería fatal para la libertad”.
Este tema sería unha das cuestións a debate nas Cortes Constituíntes de 1869, nas que os
sectores reaccionarios e conservadores defenderon a “unidade católica”, que significaba
prohibir a práctica de calquera culto relixioso que non fose o católico.
Rúa-Figueroa compartiu co seu interlocutor as súas dúbidas sobre se presentarse a
concelleiro (propuxéranlle ir por Santiago) ou a deputado en Madrid. Instaba a Murguía
a que o mantivese informado das novidades: ”Cuando me escriba U. no deje de participarme algo de política reservada” e das súas intencións: “Veo que tardan mucho en
realizarse las para mí aún ocultas aspiraciones de U. y lo siento mucho, muchísimo. Dígame U. algo...”[17]. Polo que se ve, os dous agardaban xogar un papel político protagonista,
mesmo a posibilidade de seren deputados. O 25 de outubro Ramón insiste, “En Santiago
se piensa en presentarle a U., según me escribió Porto”, mentres el, di, está nos nomes
que se barallan para A Coruña. Estaba moi ocupado co traballo profesional, escritos e
política, polo que comentou: “Pero-Grullo murió porque no tengo tiempo para escribir”,
insistindo en solicitar artigos a Murguía para La Correspondencia.
O 5 de novembro Rúa-Figueroa seguía animando a Murguía no seu futuro político,
dille que vai influír en que os votos do distrito de Ordes fosen para el. Coidamos que
estaba a falar da confección das candidaturas ás eleccións de xaneiro de 1869 a Cortes
Constituíntes. Comentou que en A Coruña existían tres comités dos partidos liberais,
el presidía o democrático, e que pretendían facer unha candidatura para a Deputación.
O comité conxunto dos tres partidos propúxoo como candidato para a institución provincial pero non saíu elixido. Observaba o seu partido moi desunido, polo que estaba
pensando en deixar o posto “retirándome a luchar exclusivamente en la prensa”. Estaba
algo desanimado: “El espíritu de la revolución se tuerce” e dille a Manuel: “Quisiera
estar al lado de U. para que nos animásemos recíprocamente, pero no lo veo fácil”. Laiábase da desatención política con Murguía: “...por qué se han olvidado de U.?”. E insistía
nos obstáculos para avanzar nos cambios: “¡No ha pasado todavía el reinado de la injusticia”; referíndose ao gobernador e algúns que ocupaban cargos dixo: “Hemos acudido
[16] Carta de outubro de 1868, sen indicar día.
[17] Carta de outubro de 1868, sen indicar día.
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a los hombres de ayer y no podemos prometernos nada de mañana ¡Retrocederemos
a 1857!”[18]. Ademais, aseguraba, as forzas anti-revolucionarias gozaban de influencia
(“siguen las murallas”). Eran tempos de certa confusión e oportunismo, como ben expresaría despois o propio Manuel Murguía en Los Precursores (1886): “En aquellos días
de esperanza y de sol, no parecía sino que todos sentían ansia de calentarse a su calor.
Salieron, como en día de tormenta, todos los reptiles a la superficie; y entre las que
tenían derecho a vivir brotaron las plantas más infectas. En vano preguntábais quiénes
eran aquellos a quienes en once años de lucha jamás habíais encontrado en el camino,
ni aún como enemigos. Nadie los conocía, pero eran los de siempre, ¡eran los del día
siguiente! (...) Se pasmaba uno de ver su desvergüenza y de presenciar su fortuna, y
sólo era posible el consuelo de pensar que ni ello era nuevo, ni sería la última vez que
hubiese uno de soportarlo”[19].
Malia as reticencias comentadas, Rúa-Figueroa continuaba cara a fins do ano 1868
e xaneiro de 1869 en primeira liña da acción política. Así, en carta de 14 de decembro
de 1868 díxolle a Murguía que o comité republicano “absorbe todos mis momentos libres”[20].

8. Traslado a Simancas e Madrid
O futuro de Manuel foise aclarando, desapareceron as opcións de participar na vida política e recibiu o nomeamento de director do importante Arquivo Xeral de Simancas. Ramón dille en carta de 14 de decembro de 1868 que o soubo por outras persoas e quéixase,
levemente, a Murguía por non terllo comunicado[21]. Nesas datas este quería falar persoalmente co seu interlocutor postal, porén Rúa-Figueroa comenta que está moi ocupado
polo que se desexa velo debe ir á Coruña.
En xaneiro de 1869 Rúa-Figueroa tamén abandona o primeiro plano da vida política
e é trasladado para Madrid. Levaba un tempo con problemas de saúde, quizás por iso
os destinos que tivo nos anos seguintes foron de tipo burocrático. Primeiro, desde 1869,
como “Agregado á la Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado”; despois,
o 11 de Agosto de 1870 foi destinado ao “Instituto geográfico y Estadístico”. Semella que
o do traslado a Madrid xa o sabía en decembro, porque nese mes lle di a Murguía que
desexaría que en vez de Simancas o destino do historiador fose a capital, “porque así
estaríamos juntos... un deseo egoísta y mejor estará U. en Simancas aunque separado del
[18] Carta de 5 de novembro de 1868.

[19] Murguía, M. (1886): Los Precursores. A Coruña: Imprenta La Voz de Galicia, 111-112.
[20] Carta de 14 de decembro de 1868.

[21] Un decreto do Goberno provisorio de 27 de novembro de 1868 estableceu o seu ingreso no

“Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. Sección de Archivos”. Foi nomeado
xefe de 3º grao do corpo e destinado o 5 de decembro ao Arquivo Xeral de Simancas.
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mejor de sus amigos”[22]. Ramón persistía coa demanda de orixinais para La Correspondencia: “Mande U algo, que no será muy grande el abismo que nos separa”, e agardaba
vérense persoalmente: “¿No nos vemos antes de abandonar nuestra querida patria?”. O
20 de xaneiro, Miguel Noya, o parente de Murguía, dille a este que se atopou na Coruña
a Ramón na rúa, empaquetando para viaxar.

9. De novo colaboracións
Pasado o momento de efervescencia política, Ramón e Manuel volveron á relación colaborativa previa pero sen deixar de prestar algo de atención á actualidade política. Rúa-Figueroa continuaría traballando con Eugenio Maffei nos seus Apuntes, e asemade, publicou artigos sobre a produción mineiro-metalúrxica de España. Murguía facilitaba a
Rúa-Figueroa información bibliográfica e este remitíalle datos de diversos autores (como
foi o caso do mariño e explorador de Corme, Francisco Mourelle de la Rúa, 1750-1820).
En maio de 1869 Ramón realizou unha excursión polo Alentejo (Portugal) e pediulle a
Manuel que: “No olvide registrar lo que haya de minas (y sobre todo de América) en Simancas y avisarme para los efectos consiguientes. No dejará de haber algo que no haya
pasado a Indias”[23]. Efectivamente, a documentación relacionada con América estaba, e
está, depositada no Arquivo Xeral de Indias de Sevilla, pero, como ben dicía o enxeñeiro,
podería haber algo en Simancas.
Murguía retomou o traballo sobre o seu Diccionario e sobre a Historia de Galicia. Na correspondencia comentaron os atrancos para acceder a fondos eclesiásticos[24].
Rúa-Figueroa estaba decepcionado coa marcha dos asuntos políticos, aludindo ás intrigas de unionistas e progresistas: “Aquí no hay hombres y no hay más que ambiciosos
o, como dijo Posada Herrera, virgos impacientes”. Seguía traballando nos Apuntes pero
coidaba que aínda restaba un ano para rematalos (sairían en 1871 e 1872), indicando que
estaba atopando moitos materiais inéditos.
Abondan os comentarios sobre posibles encontros en Madrid ou Simancas. Ramón
dille que cando Manuel vaia á capital lle leve o catálogo da Biblioteca de Azara. Supoñemos que alude a Félix de Azara (1742-1821), militar, enxeñeiro e naturalista[25]. Manuel,
de vacacións en Caldas de Reis, continuaba coa Historia, Ramón anímao nese labor e
dille: “Sólo así le perdonaré el que abandone y posponga el Diccionario”. Rúa-Figueroa
comenta que dedica dúas horas diarias a traballar cos manuscritos de América. En xullo
dese ano 1869 (en carta sen indicar o día), recibe o encargo de Murguía de adquirir para
el “La crónica de Yepes”. Nese mesmo mes o enxeñeiro quéixase dun escrito público do
[22] Carta de decembro de 1868, sen indicar día.
[23] Carta de 10 de maio de 1869.

[24] Carta de 14 de xuño de 1869.
[25] Carta de 28 de xuño de 1869.
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Concello de Santiago[26] e dille ao seu interlocutor: “¡Y quiere U. vivir en ese pueblo! Véngase para aquí o... para otra parte, y deje a esos reaccionarios”[27].
En setembro de 1869 escribe sobre un documento relacionado con Casiano de Prado
e do paso deste polo cárcere da Inquisición de Compostela, asunto que o propio Casiano
confirmara a Ramón[28]. O enxeñeiro estaba na busca de bibliograf ía sobre os suevos para
a Historia de Manuel. No intercambio epistolar non deixan de aparecer favores persoais.
O 4 de outubro Rúa-Figueroa coméntalle a Murguía que o secretario da Deputación da
Coruña era amigo seu e lle debía favores, polo que lle pedira que interviñese fronte á
Deputación de Lugo para un pago a Murguía.
As cartas mesturan referencias aos traballos bibliográficos, críticas á situación política e axudas diversas. Murguía pescudaba en Simancas documentación para as súas publicacións e, ao mesmo tempo, estaba atento por se atopaba algo de interese para Rúa-Figueroa, como aconteceu cunhas Ordenanzas sobre minería dos Reis Católicos, de 1504.
Ramón realizou xestións en Fomento a prol dun cuñado de Manuel. E facía comentarios
políticos como: “...se me figura que <esto se va>. Está visto que los españoles no podemos ni sabemos ser libres”, mesmo se queixaba dos republicanos: “...pretender confiar al
éxito de las armas lo que debía surgir tan solo de la lucha de las ideas”[29]. Posteriormente
engadiría: “La política tiende a tomar un nuevo rumbo, que puede ser el de la salvación
del país si hay energía y resolución para romper con las rémoras que hasta ahora se han
opuesto a la desembarazada marcha del gobierno”. E engadía que se os cambios levaban a
Murguía a Madrid, estaría ben, pois “la amistad verdadera es egoísta”[30].
En outubro de 1870 Murguía foi cesado en Simancas e trasladouse para o Arquivo
do Reino de Galicia (A Coruña), onde tomou posesión en decembro. Pola súa banda,
Rúa-Figueroa comentou: “...sigo en mi rinconcito de Fomento”. En xuño de 1871 dille a
Murguía que os Apuntes acadaron cento setenta subscricións, número que ascendeu a
duascentas en setembro. Alude ao seu irmán Antonio, morto, e a que posúe unha colección do xornal compostelán El Porvenir, que pon a disposición de Murguía. Fronte
aos problemas internos dos progresistas (enfrontamentos entre partidarios de Sagasta
e Ruiz Zorrilla), comenta en novembro de 1871: “La política... da asco...”. Faise eco dos
problemas de Murguía co editor de Historia de Galicia, ao que cualifica de “usurero
Soto Freire”[31]. A decepción coas limitacións dos cambios políticos lévalle a dicir a
fins de decembro de 1871: “No hay fe, no hay valor, no hay patriotismo para marchar
[26] Sobre o que semella que escribiu algo Rúa-Figueroa no semanario La Reforma, de tendencia
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]

liberal e independente de perfil republicano.
Carta de 29 de xullo de 1869.
Cartas de 12 e 20 de setembro de 1869.
Carta de 19 de outubro de 1869.
Carta de 27 de marzo de 1870.
Carta de 2 de decembro de 1871.
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resueltamente por la senda revolucionaria”. Non falta unha alusión á elección en abril
de 1872 de Ramón Pérez Costales (1832-1911) como deputado. Deste médico e político
republicano que sería ministro ao ano seguinte –moi popular na Coruña na segunda
metade do século XIX– di que “vendrá aquí a charlar como si se dirigiese a la gente del
barrio de Santa Lucia”[32].

10. Arredor do conflito de Simancas
Na estadía de Manuel en Simancas e Ramón en Madrid xurdiu un tema que acadará
unha notable presenza nos contactos. Murguía acudiu en numerosas ocasións á axuda de
Rúa-Figueroa para que este realizase xestións fronte ás autoridades do Ministerio de Fomento, do que dependía o Arquivo Xeral de Simancas. Falamos de permisos, de posibles
traslados (a Madrid e Santiago) e dos conflitos con arquiveiros.
O nomeamento de Murguía fora unha designación política, legal pero non moi habitual. Procedía do ministro de Fomento Manuel Ruiz Zorrilla (1833-1895), daquela no
Partido Progresista e que remataría sumándose ao republicanismo. O corporativismo do
sector, as ideas políticas de Manuel e o seu carácter xeráronlle diversos problemas cos
arquiveiros e autoridades (López Gómez 1993 e Barreiro 2012). En Simancas estaba de
arquiveiro interino Francisco Díaz Sánchez, por xubilación de Manuel García González
en xaneiro de 1867. Murguía tomou posesión o 5 de decembro e Díaz deixou, xa que
logo, a dirección do arquivo. O historiador solicitaría varias licenzas por tema de saúde e
mantivo conflitos serios co arquiveiro xubilado, co alcalde de Simancas e co oficial Díaz
Sánchez, co que chegou a ter un enfrontamento f ísico.
Os problemas de Murguía en Simancas levan a este a acudir ao amigo Rúa-Figueroa.
O 14 de xuño de 1869 Ramón dille que foi ver a Picatoste sobre a licenza de Murguía
(debe tratarse da licenza por problemas de saúde). Este funcionario era Felipe Picatoste Rodríguez (1834-1892), xefe de negociado no Ministerio de Fomento[33], onde tamén
traballaba outro dos interlocutores, Francisco Bañares. Os tres, Ruiz Zorrilla, Picatoste e
Bañares, estaban, naquel momento, moi próximos politicamente, compartían militancia
masónica e eran o soporte político de Murguía, sobre todo os dous primeiros. As visitas
de Rúa-Figueroa a Picatoste sucédense segundo continúan os problemas para Murguía
no arquivo e advirte a este que estea prevido de posibles “jugarretas”, instándoo a que
volva tan pronto poida ao seu destino, “por lo que pudiese tronar”[34]; Ramón coidaba que
aqueles que Manuel consideraba amigos (Picatoste e Bañares) non eran tal (“los hechos
[32] Carta de 8 de abril de 1872.

[33] Picatoste favorecera a creación de bibliotecas populares e a reforma do ensino. En 1872

exercería de director da Imprenta Nacional e da Gaceta de Madrid ata a Restauración de
Alfonso XII. Volvería a ocupar a xefatura do negociado de Fomento con Montero Ríos.
[34] Carta de xullo de 1869, sen indicar día.
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no lo demuestran”)[35]. En marzo de 1870 tamén intercede Rúa-Figueroa con Carlos Navarro Rodrigo (1833-1903), quen procedía da Unión Liberal e remataría integrándose no
partido de Sagasta[36].
Fronte aos problemas en Simancas o ministerio decidiu, como comentamos, trasladar en outubro de 1870 a Murguía para A Coruña. Bañares foi quen interveu no tema.
Nese período consta unha xestión da compañeira de Murguía, Rosalía de Castro (acompañada de Celestino Vidal), coas autoridades do Ministerio de Fomento; foi a falar con
Picatoste e Bañares polo conflito con Díaz Sánchez. En carta de 2 de febreiro de 1871,
Rúa-Figueroa, que non fora advertido da xestión, fai referencia a ela. Di que se atopou con
Rosalía, a quen non coñecía persoalmente, “en el banco de la portería del Ministerio”. Comentou que Picatoste non a recibía e que foi el quen mediou para obter a entrevista. Os
problemas non remataron coa marcha de Simancas, o 18 de xaneiro de 1872 Ramón dille
a Manuel que os arquiveiros o rexeitan e engade, probablemente sobre os seus contactos
no ministerio: “Viva U. alerta y prevenido, y procure exigir lo menos posible de estos
exdemócratas”. En febreiro de 1872, coa chegada de Sagasta á presidencia do Goberno o
novo ministro, Francisco Romero Robledo, cesou a Picatoste e Bañares.

11. Remate da relación. Temperá morte de Rúa-Figueroa
A intensa relación entre estes dous galegos sobranceiros rematou pronto, pois Ramón
Rúa-Figueroa morreu en Madrid o 17 de decembro de 1874, con corenta e nove anos.
Xusto un mes antes morrera o pai de Murguía en Santiago, o que supuxo un importante desafogo para a sempre complicada economía da familia Murguía-Castro. Dez días
despois, 27 de decembro, tivo lugar o golpe de Estado promovido polo xeneral Arsenio
Martínez Campos en Sagunto, que permitiu o comezo da primeira Restauración borbónica. Murguía foi destituído da dirección do Arquivo de Galicia o 20 de febreiro de 1875,
non só por razóns políticas. De feito, o novo responsable, Andrés Martínez Salazar, era
republicano e sería un bo amigo do noso protagonista. Este volveu botar man das súas
amizades para obter algún destino profesional e, grazas a un compañeiro da infancia,
Saturnino Álvarez Bugallal, ministro de Cánovas, acadou un posto en maio de 1876 na
Biblioteca Universitaria de Valencia[37].
A derradeira carta de Rúa-Figueroa a Murguía é de xuño de 1873. Descoñecemos a
razón pola que cesou a correspondencia remitida por Rúa-Figueroa un ano e medio antes
da súa morte. O enxeñeiro, malia os seus problemas de saúde, seguía activo. Acudira ese
mes de xuño a Viena como membro do xurado internacional en minería e metalurxia
[35] Carta de 2 de febreiro de 1871.

[36] Deputado nas Cortes, ocupou diversos cargos en Fomento. Acabaría sendo nomeado minis-

tro de Fomento no Goberno de Sagasta de 3 de setembro a 31 de decembro de 1874.
[37] Perdeu a praza por chegar tarde á toma de posesión.
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Derradeira carta de
Rúa-Figueroa a Murguía,
xuño de 1873.
(Arquivo da Real
Academia Galega)
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na Exposición Universal
celebrada na capital austríaca. Sobre a experiencia escribiu unha ampla e
interesante memoria, La
minería y la metalurgía
española en la Exposición Universal de Viena
(1874). Uns meses antes
da súa morte ascendeu
a enxeñeiro xefe de primeira clase. As súas últimas colaboracións literarias apareceron en 1874
nun semanario editado
en Ourense por Valentín
Lamas Carvajal, El Heraldo Gallego.
A nova da morte
causou grande impresión en toda Galicia. Foi
El Heraldo Gallego o que
protagonizou a principal
lembranza do eminente
fillo de Galicia, publicando un número monográfico dedicado ao seu
salientable colaborador o
8 de abril de 1875. O redactor do xornal, Camilo
Portada de El Heraldo Gallego (Ourense), 8 de abril de 1875.
Placer Bouzo (Ourense,
1854-1887), quen colaborara en La Ilustración Gallega y Asturiana que dirixira Murguía,
pediulle a este datos sobre o morto para elaborar un artigo ou que, mellor, fose el quen
se encargase del. Non sabemos cal foi a resposta pero no monográfico de abril, co título
“Corona fúnebre dedicada a la memoria del ilustre gallego Don Ramón Rúa Figueroa”,
non apareceu o texto de Murguía. Ese número comezou, na portada, cun escrito en idioma galego do Dr. Domínguez Esquerdo (de Bande): “A morte do poeta e filósofo gallego
D. Ramón Rúa Figueroa”. A ese texto seguiron outros (varios deles poemas), ben sentidos,
de autores de toda Galicia: Emilia Calé, Victorino Novo García, Teodosio Vesteiro Torres, Alfredo Vicenti (que lle chamou “viejo camarada”), Luis Taboada, Manuel Comellas,
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Juan Neira, Nicolás Taboada Fernández, López de la Vega, Aureliano J. Pereira, Valentín
Lamas Carvajal, P. Ruiz y Enriquez. Finalizou cunha breve biograf ía escrita por Camilo
Placer Bouzo, quen a rematou así: “¡Figueroa ha muerto! Su memoria vivirá eternamente”.

XOSÉ A. FRAGA VÁZQUEZ
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