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1. Introdución[1]

No marco da celebración do cincuenta aniversario da Casa Museo, presentamos un do-
cumento manuscrito de grande interese para a historia da derradeira casa habitada por 
Rosalía de Castro. Trátase dunha carta de Fortunato Cruces que chegou en imaxe á Fun-
dación Rosalía de Castro procedente da familia Sáenz-Díez de Pontevedra. 

A continuación presentaremos algúns dos datos textuais e extratextuais máis rele-
vantes da misiva. Con todo, parécenos pertinente sintetizar nunhas liñas o que nela se 
trata: o xornalista Fortunato Cruces diríxese a Ramona Castro, como propietaria, para 
preguntarlle o prezo da derradeira morada de Rosalía de Castro e solicitarlle unha demora 
na venda mentres el intenta que a colectividade galega emigrada se una para a súa compra.

[1]  Este traballo vincúlase ao proxecto “Recuperación do patrimonio teatral de Galicia 4 (1936-1973)” 
con referencia PID2020-115649RB-100. Queremos deixar constancia do noso agradecemento 
ao persoal da biblioteca do Museo de Pontevedra e da biblioteca do Campus de Pontevedra da 
Universidade de Vigo.



2. Emisor e receptora

Como xa se anunciou, o emisor da carta é Fortunato Cruces Angueira quen, o 2 de maio 
de 1940, redacta dende Bos Aires (Arxentina) unha carta dirixida a Ramona Castro, re-
sidente en Padrón. Vivía daquela Cruces na rúa General Urquiza da capital bonaerense 
(Solís Cortizas 2013: 13), onde estaba a administración do xornal Nova Galicia  por el 
creado e dirixido. Este xornal está visible na epístola grazas ás alusións e ao cuño que 
aparece en varias páxinas.

Fortunato Cruces (Lestrobe, Dodro, 06/06/1870) emigrara a Arxentina en 1885. No 
país de acollida desenvolveu un importante labor como xornalista e exerceu de avogado 
e procurador. Como é habitual nas persoas emigradas, previamente dedicárase a outros 
oficios (empregado de comercio, pasante nun gabinete de avogados, empregado nos es-
critorios dun almacén…) en diferentes poboacións antes de asentar na capital bonaeren-
se, onde morrería o 18/01/1961.

O lugar de nacemento en Lestrobe propiciou que Fortunato Cruces coñecese a Ro-
salía de Castro pois “na primavera de 1880 foi elixido polo seu maestro [sic], xunto con 
outros compañeiros de escola, para ir a visitar á escritora Rosalía de Castro, recén chega-
da á aldea natal co fin de pasar uns días co seu primo José de la Hermida y Castro” (Solís 
Cortizas 2013: 9). 

O recordo da poeta non o abandonaría ao longo da súa vida, de aí que tamén na 
súa actividade pública e literaria estea presente Rosalía. Por exemplo, en 1904 Fortunato 
Cruces, xunto con outros intelectuais e xornalistas, promoveu a creación do Ateneo Ro-
salía de Castro para, entre outros obxectivos, ter un centro de reunión, defender Galicia 
ou “realizar uns xogos florais e recaudar fondos para erixir un mausoleo á memoria da 
escritora padronesa” (Solís Cortizas 2013: 12).

Na súa obra literaria Fortunato Cruces relata o encontro coa poeta. Así en Castaño-
las. Contos, cartas, descursos, cantares e outras cousas (1913) recóllese un texto titulado 
“Recordando a miña terra e a Rosalía de Castro”no que, ademais de evocar o Lestrobe 
da infancia, lembra os espazos relacionados con Rosalía e os momentos compartidos coa 
poeta (Solís Cortizas 2013: 61-62).

Segundo o seu testemuño na entrevista a Avelino Díaz e no libro citado (Castaño-
las), Fortunato Cruces asistiu ao enterro da poeta en Adina, pero antes fora “santificado 
por su mano que se posó sobre mi acariciándome, como a mis compañeros de clase” 
(Díaz 1955: 23). 

Por outra parte, ao libro Cousas Gallegas (1923) pertence un longo poema dedicado 
por Cruces “A Rosalía Castro En el aniversario de su muerte” que vén ser unha “Oración” 
marcada polo tópico da Rosalía chorona con versos como “Rezemos n-este día / por unha 
y-alma morta, / que pasou a vida / chora que te chora” (Cruces 1923>2020: 89).
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Ademais do labor literario (con tres libros publicados de diferentes xéneros: Primei-
ras Follas, Castañolas e Cousas Gallegas), da participación na fundación de xornais (Co-
rreo de Galicia), da creación de Nova Galicia e da colaboración na prensa con diferentes 
textos (Revista Gallega, Gaceta de Galicia, Galicia Moderna, El Eco de Galicia, Correo de 
Galicia, Galicia Literaria, El Heraldo Gallego e Terra: órgano del Centro Gallego de Cór-
doba) e pseudónimos, Fortunato Cruces foi un gran dinamizador da colectividade galega 
na Arxentina como impulsor do asociacionismo ou como participante nas súas activida-
des, feitos que o levaron a ser recoñecido na emigración e no concello natal de Dodro. 

A destinataria da carta é Ramona Castro, propietaria da casa da Matanza e que dese-
xa vendela o antes posible. Reside dona Ramona, viúva de Rogelio Figueroa, en Padrón 
e, segundo o cuño da correspondencia posterior mantida entre esta e Xosé Mosquera, 
debeu dedicarse á venda de ovos e froita (“Huevos y frutas del país”). 

3. Contido da carta

Presentados o emisor e a receptora, cómpre agora profundar no contido do documento 
reproducido: no motivo (prezo, compra e venda da casa da Matanza) e noutros subtemas 
implícitos no marco espazo-temporal (visión da colectividade galega, saudade de Gali-
cia…).

En canto ao motivo da carta, Fortunato Cruces pretende unha moratoria na venda 
da casa na que Rosalía vivira os seus últimos días (a da Matanza en Padrón), e coñecer o 
custo nun intento de compra por parte da colectividade emigrada. Neste sentido é como 
se entenden as palabras do de Lestrobe:

“Trate de demorar algo la venta. (…) Aqui hice mucha propaganda para que se comprase por las 
Sociedades, pero están xordas (…) le suplico me diga Vd. el precio de esa casa, porque no perdí la 
esperanza de que se realice la compra (…) Le suplico, Doña Ramona, me escriba lo mas prontito, 
y me diga el precio final”.

Segundo o manifestado na misiva, é de supoñer que Dona Ramona se dirixiría o 3 
de abril de 1940 a Fortunato Cruces (ou a Nova Galicia) e que nela lle falaría da venda 
da casa. Este proceder por parte das sucesivas propietarias da Matanza de dirixirse á 
colectividade emigrada parece que foi común se revisamos a historia e a documentación 
(por exemplo de Casto Sampedro). En 1918, a por entón dona (Catalina Bueso) escribe 
un anuncio en El Imparcial informando da venda da súa propiedade. Case unha década 
despois, en 1927, a revista Céltiga de Buenos Aires tamén se fai eco das cartas enviadas 
pola propietaria co desexo urxente de vender. 

Por tanto, este intento de compra/venda da casa da Matanza en 1940 e da que fala 
Fortunato Cruces foi un dos varios ocorridos dende 1918 e que non frutificarían ata 1946. 
Neste ano de 1946, Xosé Mosquera Pérez e Xosé Villar Granjel conseguirían xuntar os 
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cartos para pagar a Ramona Castro. Con todo, a axuda procedente da Arxentina será 
esencial para que, trala morte de Villar Granjel, Mosquera Pérez puidese recuperar os 
cartos investidos e cederlle ao Padroado a casa da Matanza.

Outro tema que transloce a carta redactada por Fortunato Cruces é o seu labor 
entre a colectividade galega (“hice mucha propaganda”) a pesar da súa desunión (“cada 
un traballa pr´o seu bolsillo”), da falta de interese pola cultura galega (“lo que se diga que 
los gallegos de aqui, son unos patriotas es pura farsa y mentira”) e da hipocrisía (“teñen 
vergonza de anunciar cousas gallegas”, “hacen farras, invocando a la poeta pero todo es 
de boca afuera”). 

En relación ao tema que se acaba de explicar, resulta curioso como Fortunato Cru-
ces recorre á hibridación lingüística (castelán e galego) á hora de valorar, criticamente, o 
comportamento dos galegos na emigración. Non obstante e como demostrará o tempo, 
sen a axuda dos galegos e galegas da Arxentina a compra e a conversión en Casa Museo 
non sería unha realidade. 

Fortunato Cruces, considerado “líder étnico, no marco dunha comunidade inmi-
grante que medrou de forma continua entre 1890 e 1930” (Núñez Seixas 2020: 45), dóese 
na carta reproducida polo comportamento desa comunidade inmigrante (“Morreu à fé ê 
a hirmandá”). Por esta razón valora a posibilidade de dirixirse aos arxentinos e arxenti-
nas, talvez de forma esaxerada para impresionar á destinataria cando Fortunato Cruces 
alude ao Presidente da República (“haré los medios de que la adquieran 50 argentinos[2] 
de mi amistad y entre ellos el Excmo Sr. Presidente de la República, que aman à Galicia y 
las obras de Rosalía Castro”). 

As saudades do Lestrobe natal están presentes dende as primeiras ata as últimas 
liñas da carta de Cruces (“eses currunchos tan queridos n´os [que] soño e penso en to-
dal´as horas”, “desde o Xardin, votarei un atruxo que se escoite n-as casas de meus ami-
gos”). Como xa se indicou, este aspecto é un dos eixos temáticos da obra literaria de 
Fortunato Cruces, con independencia do xénero (en Cousas reprodúcense mostras poé-
ticas e narrativas enmarcadas en Lestrobe e nas torres da Hermida[3]). Repárese nos usos 
lingüísticos pois, cando Fortunato Cruces evoca a súa terra de orixe, acode ao galego para 
explicar os seus sentimentos e desexos.

Outro aspecto relevante da carta é a aclaración sobre a finalidade da compra da 
casa da Matanza, pois Fortunato Cruces considera que debería converterse en Museo e 
“Escuela de poesía, pintura y música”. Tamén se interesa polo “Palacio de Hermida” ata 
o punto de que pregunta se “en la huerta, está la otra mesa de piedra” e mesmo pide un 
retrato de José Vázquez Batalla (dono do Pazo da Hermida de Lestrobe). Anos despois, 
os definitivos compradores da casa (Xosé Mosquera Pérez e Xosé Villar Granjel), terán 
unha idea moito máis ambiciosa ao pretender comprar e adaptar as restantes moradas 

[2]  Subliñado no orixinal.
[3]  Léanse as páxinas 11 e 136, por exemplo.
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de Rosalía (Arretén e Lestrobe) para dedicalas a casa refuxio de artistas e a orfanato de 
artistas.

Por último, varios elementos da carta permiten apreciar a ideoloxía de Fortunato 
Cruces. Un deles amósase de xeito visible no encabezamento con exclamacións (“¡arriba 
España!” “¡Viva el General Franco!”) e remiten á adhesión ao réxime imperante en España 
en 1940. Non resulta rechamante esta adhesión de Fortunato Cruces pois xa con anterio-
ridade se manifestara a favor da ditadura de Primo de Rivera e o xornal da súa dirección 
saudou o alzamento militar para “defender a orde social fronte ao que sempre fora o seu 
grande inimigo, a anarquía e a ameaza do socialismo” (Núñez Seixas 2020: 45).

Con respecto á suposta ameaza socialista ou “rusa”, nesa liña debe entenderse a alu-
sión de Fortunato Cruces na carta a Ramona Castro cando escribe “Esta coleutividá de 
gallegos metéuselles n-o corpo unha peste de lombrigas rusas y-están todos envenena-
dos”. 

Precisamente a correspondencia futura mantida entre o efectivo comprador da casa 
da Matanza, Xosé Mosquera Pérez, e as persoas galegas residentes en Arxentina padece-
rá os efectos da censura franquista e terán que idear modos de relacionarse sen compro-
meterse. Esta xa é outra historia pendente de escribir.
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Transcrición[4]

“Nova Galicia”              Y ¡Arriba España!
Gral. Urquiza 1380             y ¡Viva el General Franco!

Buenos Aires       

Señora Ramona
Castro Viuda de Figueroa             Padrón.

Mayo 2 de 1940[5]

De mi respeto:
He recibido, Señora, su muy apreciable carta fecha 3 de Abril pasado, y mucho se la 

agradezco. No recuerdo de Vd. pois xa fai moitos anos que non ando por eses currunchos 
tan queridos, n´os [que] soño e penso en todal´as horas. Si vosté me di como se chamaban 
seus pais é ogallá que vivan, estonces poida ser que m´acorde de vosté.

Me alegra saber que Vd. es la dueña de la casa en que falleció D.ª Rosalía. Trate de 
demorar algo la venta. A mi modo de pensar, debíamos hacer en ella un Museo gallego y 
Escuela de poesía, pintura y música. Aqui hice mucha propaganda para que se comprase 
por las Sociedades, pero están xordas é ogallá que cen rayos as fendan. Esta coleutividá de 
gallegos metéuselles n-o corpo unha peste de lombrigas rusas y-están todos envenenados.

Dios, ó el Apóstol, deben volver al Mundo, pero no á predicar como n-outros tempos, 
sinón con ferros fervendo pra chuzar n-os corpos de tantos pillos.

Aqui hasta los comerciantes gallegos teñen vergonza de anunciar cousas gallegas. Y 
yo hasta presento los escritos en los Juzgados, hechos en gallego y los Jueces los aprecian. 
Vale decir que los argentinos quieren à España y à Galicia mejor que los propios gallegos. 
Todo lo que se diga que los gallegos de aquí son unos patriotas, es pura farsa y mentira.  
Cada un traballa pr´o seu bolsillo. ¡Morreu à fé ê a hirmandá.

[4]  Carta autógrafa de 8 páxinas, distribuídas en 2 caderniños, manuscritas en tinta negra 
sobre papel. No comezo de cada caderniño e na última páxina figura o cuño de Nova Ga-
licia. Ademais, na primeira páxina aparece a bandeira da Arxentina e unha foto do autor. 
Respectamos a ortograf ía e a puntuación na transcrición.

[5]       A data aparece escrita no lateral esquerdo, en sentido vertical, na primeira páxina de cada 
un dos dous caderniños.
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De todos modos, Señora Ramona, le suplico me diga Vd. el precio de esa casa, porque 
no perdí la esperanza de que se realice la compra. En ultimo caso y para verguenza de los 
gallegos, haré los medios de que la adquieran 50 argentinos de mi amistad y entre ellos el 
Excmo Sr. Presidente de la República, que aman à Galicia y las obras de Rosalía Castro.

Los gallegos hacen farras, invocando a la poeta pero todo es de boca afuera, y para el 
estómago llevan los callos y el vino.

Le suplico, Doña Ramona, me escriba lo mas prontito, y me diga el precio final. Cuide 
la madreselva y el limonero.

Y dígame si en el Palacio de Hermida, en la huerta, está la otra mesa de piedra. Esti-
maria un retrato de Don José Vazquez Batalla.

Espero sus noticias antes del 28 de Junio, porque en el vapor del 2 de Julio embarco 
para esa, para publicar “Nova Galicia” en Padrón el dia 25.

Llegaré à esa el 21, ó quizás antes, porque tengo un viaje gratis de ida y vuelta en avión 
de la Compañía Condor, alemana, hasta Rio Janeiro, y à lo mejor adelanto el tiempo. Desde 
Vigo irei n´un carro vello turrado por un cabaliño. E desde o Xardin, votarei un atruxo que 
se escoite n-as casas de meus amigos.

Señora: Saludos à sus hijos, y respetuosamente de Vd. SS.
  Fortunato Cruces




