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TEXTOS E DOCUMENTOS

Presentamos un documento notarial inédito, realizado por Manuel Murguía, en 
Compostela, o día 25 de outubro de 1864, diante do notario Ildefonso Fernández 
Ulloa. Trátase dun poder notarial que o historiador lle concede a D. Celestino Vidal, 
residente en Madrid, para que poida realizar os cobros pendentes co Ministerio de 
Fomento, relativos ás entregas trece e catorce do seu Diccionario de escritores galle-
gos. O importe da débeda ascende á suma de de 400 reais, aínda que no documento 
se adianta que o poder é ampliable ao resto das entregas pendentes ata o remate da 
obra. Como ben sabemos, só se chegou a imprimir un único tomo, quedando pois 
inconclusa a iniciativa de Murguía.

Seguindo o contido do documento, aparecen varios temas que intentaremos 
abordar nas páxinas seguintes. Por un lado, os detalles documentais acerca do nota-
rio, domicilio de Murguía nestas datas e a alteración da orde dos apelidos. En segun-
do lugar, a presenza de D. Celestino Vidal, persoa de estreita relación co matrimonio 
Castro-Murguía e protagonista de diversas actuacións e dunha activa correspon-



dencia co historiador coruñés. Outro tema importante no documento, pode que o 
principal, é o relativo ás vicisitudes que rodearon a edición da súa primeira obra de 
alcance, referímonos ao Diccionario que ocupou varios anos do seu quefacer intelec-
tual e que quedaría adiado coa empresa que ocupou boa parte da súa vida, a Historia 
de Galicia. E un último tema relacionado co documento que aportamos, lembremos 
que o poder notarial  ten como finalidade a cobranza dunhas subscricións, é o das 
finanzas persoais e familiares, unha constante que asoma en tódalas etapas da bio-
graf ía de Murguía e Rosalía, acabando por se converter nunha verdadeira obsesión 
que condicionará o traballo do matrimonio, chegando nalgúns intres a bordear a 
propia subsistencia familiar.

Anotacións ao documento notarial

Formaliza o documento o notario compostelán, Ildefonso Fernández Ulloa. “o de 
maior actividade entre todos os de Compostela, dende que hai memoria do notaria-
do”, segundo aafirmación de Victoria Álvarez Ruíz de Ojeda[1]. Asemade, tamén é da 
súa procedencia a información  de que unha filla, Saturnina Fernández, casou con 
Eduardo Costoya, avogado que se tiña relacionado con Montero Ríos ou Murguía, e 
que formou parte do cadro dramático do Liceo de la Juventud, compartindo escena 
con Rosalía de Castro.

Este notario desempeñaba a función de escribán de actuacións no Xulgado de 
Primeira Instancia de Santiago de Compostela e a el acudirá Murguía para formali-
zar o poder. Entre a correspondencia pasiva de Murguía, hai un oficio deste notario, 
Ildefonso Fdez. Ulloa, datado en Compostela, a 30 de setembro de 1868, no que 
figura como presidente da Xunta Revolucionaria de Santiago[2]. O notario diríxese ao 

[1]  Álvarez Ruíz de Ojeda, Victoria (2000): “Rosalía de Castro, actriz: noticias e documentos”, en 
Revista de estudios rosalianos, 1.

[2]  Coa revolución de setembro de 1868 comeza en España o coñecido Sexenio Revolucionario 
(1868-1875). Como consecuencia do seu pronunciamento o 18 de setembro dese mesmo ano, 
constituíronse as Xuntas Revolucionarias en varias cidades españolas. En Santiago, ao coñecer a 
formación das Xuntas de Madrid e Valladolid, acudiron ao Concello “varios patriotas interesados   
da vila...” e alí elixiron a Xunta Revolucionaria de Santiago, que se constituíu o 30 de setembro. 
Esta Xunta quixo comunicar aos santiagueses as manifestacións doutras cidades e mediante un 
pregón dirixíronse á xente.

Estaba formado por persoas de tódalas clases sociais e o presidente, Ildefonso Fernández 
Ulloa, era notario da cidade, os vogais Maximino Teijeiro e Antonio Casares eran profesores 
e reitores da Universidade de Santiago, Patricio Andrés Moreno, burgués liberal, e o secretario 
Manuel Murguía.

No Libro de Actas desta Xunta dise que varios patriotas da vila interesados   nos cambios e no 
triunfo da revolución compareceron na casa do notario Ildefonso Fernández Ulloa pedíndolle 
que estivese á fronte do Alzamento.(AHUS, Evidence! Europe reflected in archives).
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coruñés para notificarlle a designación coma vogal, e logo secretario, da devandita 
Xunta. O contido, de grande importancia histórica, di:

En el pronunciamiento que ha tenido lugar en la tarde del día de hoy en esta Ciu-
dad, el pueblo reunido en las Casas Consistoriales acordó por aclamación nombrar 
una Junta revolucionaria para secundar el movimiento Nacional iniciado en Cádiz 
y repetido en otras poblaciones de primer orden, habiendo merecido la honra de ser 
nombrado presidente de aquella y designado U. como vocal de la misma, cuya elec-
ción popular le participo para su satisfacción y efectos consiguientes.(...)[3] 

Volvendo ao poder notarial, chama a atención que tratándose dun documento 
oficial, nos atopemos coa orde dos apelidos cambiados, “Murguía Martínez”, posi-
blemente como consecuencia da súa popularidade e que todos o coñecían como 
Murguía, velaí que o notario antepuxese o apelido materno por estar familiarizado 
con el, ou por un simple lapsus cálami. Porén, sabemos que Murguía sempre utili-
zou o apelido materno, probablemente pola singularidade dese termo vasco, fronte 
ao apelido do pai que era moito máis habitual. E pode que tamén estivese motivado 
porque el sempre se sentiu moito máis próximo á persoa da nai, pola que confesaba o 
seu amor filial: “Mi madre, que era de aquella tierra en que ni se teme ni se miente, me 
dió con su sangre el eterno amor al país natal. Duden los que quieran de las influen-
cias maternales; yo las confieso y reconozco y proclamo como una verdad innegable.”[4]

A relación amor-odio que mantivo coa figura paterna foise suavizando logo do 
nacemento da filla primoxénita, Alejandra, e o propio Murguía, ao abordar a empre-
sa máis importante daquel momento, o Diccionario de escritores gallegos, vai ter en 
conta a figura do pai e dedicarlle a obra, recuperando así mesmo os dous apelidos 
e antepoñendo o paterno, Martínez : “Al Sr. D. Juan Martínez de Castro, como una 
prueba del cariñoso respeto que le profesa su hijo. Manuel Martínez Murguía”.

No momento de formalizar o poder, Murguía tiña 31 anos cumpridos e figura 
como aveciñado na cidade de Compostela. 

A veciñanza compostelá en 1864

O documento que nos ocupa leva data de outubro de 1864 e nese momento a familia 
Castro-Murguía reside en Compostela, logo da itinerancia que marcará toda a súa 
vida. Murguía, de 1851 a 1858, residirá en Madrid de forma habitual, ocupado no 
labor xornalístico. A partir de 1859, logo do casamento con Rosalía, en Madrid, o ano 
anterior, o matrimonio instálase en Galicia e Murguía comeza a colaborar en varios 
xornais. Aquí vaise desenvolver a súa vida, agás curtos períodos de tempo nos que 

[3]  IV. Correspondencia da familia Murguía-Castro e outras cartas (2020): X. Ramón Barreiro Fer-
nández e X. Luís Axeitos, Fundación Rosalía de Castro, p.300.

[4]  Durán, José Antonio (2000): Murguía, 1833-1923, Taller de ediciones J. A. Durán (Ed.)
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deberá ausentarse. Nesta etapa vaise dedicar a escribir sobre Galicia, converténdose 
no ideólogo e promotor de institucións no ámbito cultural e político.

En 1860 residen en Vigo, de maneira circunstancial, polo seu traballo xornalísti-
co en El Miño. Ao ano seguinte xa están de novo en Madrid, de onde volve enferma 
Rosalía, permanecendo o seu home na capital española. 

Sabemos que en 1862 o matrimonio Murguía-Castro reside en Compostela, na 
rúa do Vilar e, no ano seguinte pasan a vivir ao Mercado Vello. Así nolo indica Anxo 
Angueira: Se seguimos a Bouza Brey, estrela nunca apagada na bibliograf ía rosa-
liana, Rosalía vivía con Murguía, Alejandra, Teresa de Castro e a madriña María 
Martínez na Rúa do Vilar. Despois da morte da nai de Rosalía, a familia foi morar á 
casa de López Ferreiro na rúa do Mercado Vello, hoxe Praza da Universidade, aínda 
en 1862[5]. 

Dende novembro de 1863, Murguía vai vivir en Madrid, quedando Rosalía en 
Compostela ao coidado da filla, Alejandra. En 1864, aínda segue en Madrid e no mes 
de outubro retorna a Santiago, momento no que se formaliza o poder notarial que 
nos ocupa, prevendo pois que non residiría na capital durante un certo tempo, velaí 
que encargue a Celestino Vidal o cobro das subscricións.

Celestino Vidal, o amigo e valedor de Murguía en Madrid

Murguía vai entregarlle o poder notarial a Celestino Vidal para o cobro ao Ministerio 
de Fomento de 400 reais por varias entregas do seu Diccionario, concretamente das 
trece e catorce. Pensamos que esta cantidade debe corresponder aos 100 exemplares 
subscritos pola Real Academia da Historia, como logo comentaremos.

Moi pouco sabemos da biograf ía[6] deste persoeiro, amigo e valedor do inte-
lectual coruñés, e a escasa información váinola aportar a correspondencia activa 
que mantivo con Murguía, xunto con numerosas citas nas cartas doutras persoas co 
noso historiador. 

Vemos polo poder notarial que xa había unha estreita relación entre eles no ano 
1864, motivo polo que Murguía acode a el para que faga efectivos os cobros. Mais 

[5]  Angueira Viturro, Anxo (2019): “Sen agardar a Murguía. Carta inédita de Rosalía de Castro a José 
Villaamil”, Follas Novas, Revista de estudos rosalianos, 4, p.17

[6]   Nestes anos de mediados do século XIX hai un Celestino Vidal González, avogado, natural de Be-
tanzos, alumno da Facultade de Dereito da Universidade Central, entre 1852-1855, licenciado en 
Xurisprudencia, na Universidade de Santiago, e Doutor en Xurisprudencia coa tese, “Seguridad 
y defensa de las naciones”. O día 20 de xuño de 1854 é inscrito coma colexiado no Ilustre Colexio 
de Avogados de Madrid. A cronoloxía correspóndese coa etapa madrileña de Murguía, pero non 
temos ningunha confirmación documental que nos permita asegurar que se trata da persoa que 
nos interesa.
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a presenza de Celestino xa se remonta ao ano 1857, aparecendo citado en varias 
cartas de Benito Vicetto a Murguía. Son dúas cartas, datadas a 24 de marzo de 1857, 
a primeira, na que Vicetto se queixa de que non lle anuncian na Gaceta as entregas 
das súas obras, Cristina e os Hidalgos (estase a referir a Los Hidalgos de Monforte), 
e pensa que é por culpa de Vidal[7]. E a segunda misiva, unha semana despois, leva 
data de 2 de abril de 1857, onde volve mencionar a Vidal, pedíndolle a Murguía que 
lle leve a este o prólogo da súa obra, El Lago de la Limia, e di: Si te gusta el prólogo, si 
lo encuentras digno, llévalo a Vidal para que me lo ponga en un folletín de la Gaceta 
y de allí que lo tome ya la Oliva,(...).[8] E aínda volverá insistir Vicetto,dende Badaxoz 
(22 abril 1857), queixándose de que Vidal nunca anuncia los Hidalgos na Gaceta.[9]

Queda ben ás claras que, nestas datas, Celestino Vidal traballaba en La Gaceta 
de Madrid, a publicación oficial  do Goberno, órgano da expresión lexislativa e regu-
lamentaria, polo tanto de tirada nacional,  e onde era moi apetecible ver as entregas 
das obras, velaí o nerviosismo de Vicetto ao non aparecer. 

Indalecio Armesto en carta a Murguía (Madrid, 26 abril 1859), tamén lle dá con-
ta de que se viu con Vidal para uns cobros sobre unhas entregas de lendas e, á marxe 
do contido, resalta un detalle anecdótico, pois  parece ser que Celestino era persoa 
agraciada, tendo en conta o comentario de Indalecio: Este joven me parece muy gua-
po, y por consiguiente, le veré más a menudo que al vaina de Viedma.[10]

As cartas seguen incidindo no labor profesional de Celestino, no seu posto na 
Imprenta Nacional, coma esta de Ventura Ruiz Aguilera (Madrid 27 abril 1865) na 
que trata con Murguía sobre a obra Armonías y Cantares, explicando unhas modi-
ficacións sobre as traducións feitas por Rosalía: las consulté con Vidal(...) de manera 
que si ven ustedes alguna pequeña variante ortográfica o en tal cual palabra, no me 
la atribuyan a mí, sino a aquellos, que guiados del mejor deseo y del mayor lucimien-
to de la traducción corrigieron las pruebas tres o cuatro veces.[11] 

Celestino Vidal vai ter un maior protagonismo nos anos seguintes. Todo se rela-
ciona coa etapa en que Murguía, coa chegada da revolución de 1868, vai ser procla-
mado vogal e secretario da Xunta Revolucionaria de Santiago[12], o cal, xunto coa súa 
traxectoria liberal e democrática, vai propiciar o nomeamento como funcionario do 
Arquivo de Simancas.

[7]  (2003) Cartas a Murguía I,  Edición, introdución e notas de X. R. Barreiro e X. L. Axeitos, Funda-
ción Barrié, R.A.G., carta 33, p.59

[8]  Ibídem, 34, p.60
[9]  Ibídem, 35, p.63
[10]   Ibídem, 85, p.125-26.
[11] Ibídem, 256, p.294
[12] Vid. oficio do presidente da Xunta Revolucionaria, o notario Ildefonso Fernández Ulloa.
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Aporta información minuciosa sobre esta etapa, Pedro López Gómez[13] quen 
sitúa a traxectoria de Murguía coma funcionario, o 5 de xaneiro de 1864, cando so-
licita praza no Corpo Facultativo de Arquiveiros–Bibliotecarios, presentando como 
mérito varias entregas da obra que estaba publicando, baixo o título de Diccionario 
de Escritores Gallegos, principiada a editar en Vigo, o ano 1862. A Xunta Directiva 
considerou insuficiente o texto de Murguía e pídenlle a remisión de máis entregas da 
obra, enviando o autor as entregas 10 e 12, o 9 de maio de 1864.

Catro anos máis tarde, mediante un decreto do goberno provisional de 27 de 
novembro de 1868, vai ingresar no Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticua-
rios, Sección de Arquivos, sendo nomeado xefe de 3º grao, cun haber anual de 2.000 
escudos e destinado o 5 de decembro ao Arquivo de Simancas, «por sus méritos 
literarios y muy especialmente por los contraídos en su obra Historia de Galicia y en 
el Diccionario de Autores Gallegos”. Así pois, a inacabada obra do Diccionario vaino 
axudar a conseguir méritos para acceder á praza de funcionario arquiveiro.

No pouco máis de ano e medio que vai permanecer en Simancas, Murguía non 
se adapta á nova situación, xurdindo enfrontamentos co persoal do centro e que 
acabarán co seu traslado ao Arquivo Xeral de Galicia, cesando en Simancas o 10 de 
outubro de 1870. Murguía viñera destinado á xefatura deste Arquivo, tal e como o 
seu valedor en Madrid, don Celestino Vidal, lle prometera despois do altercado co 
funcionariado de Simancas.

Neste mesmo ano de 1870 hai varias cartas de Celestino nas que trata con Mur-
guía temas de encargos persoais e, como non, económicos. Na despedida dunha 
delas, 30 xullo 1870, hai un dato que vén corroborar a orixe galega de Vidal: “Hasta 
el lunes queda suyo afmo. amigo y paisano.”[14] 

En nota a pé de páxina, Pedro López aclara sobre o personaxe que nos ocupa:

D. Celestino Vidal era viejo amigo de la familia, a quien ya vemos en el invierno  de  
1870,  acompañando  a  Rosalía  al  Ministerio  de  Fomento,  a  entrevistarse  con  
Picatoste  y  Bañares,  en  relación  con  el  proceso  gubernativo incoado por el inci-
dente con D. Francisco Díaz.[15] 

Sobre este tema, Juan Naya Pérez, reproduce a citada misiva de don Celes-
tino Vidal a Murguía, datada en Madrid, o día 3 de decembro de 1870, na que 

[13] López Gómez, P. (1993): “Martínez de Murguía, Archivero”, en Homenaxe a Daría Vilariño. San-
tiago de Compostela: Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela.

[14] (2005): Cartas a Murguía II, Edición, introdución e notas de X. R. Barreiro e X. L. Axeitos, Fun-
dación Barrié, R.A.G., 682, p.139.

[15] Conf. a carta de Celestino Vidal a Murguía, de 3 de decembro de 1870, transcrita en: NAYA PÉ-
REZ, Juan (1953): Inéditos de Rosalía /Prólogo do Marqués de Figueroa. Santiago de Compostela: 
Publicacións do Patronato Rosalía de Castro, p. 20.
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lle dá conta da intervención de Rosalía, diante dun importante funcionario do 
Ministerio de Fomento. Tratábase de defender ao seu esposo das acusacións 
realizadas por Francisco Díaz, a raíz do enfrontamento persoal no desempeño 
da súa actividade no Arquivo de Simancas. Na citada carta, Celestino, ao refe-
rirse a Picatoste, antepón reiteradamente a palabra “amigo”, indicando que era 
persoa de confianza e tranquilizando a Murguía no procedemento incoado pola 
Dirección:

Rosalía se ha explicado acerca de este individuo con una claridad de cualificaciones 
y un juicio detallado respecto de sus mañas y cualidades que les ha hecho efecto a 
Picatoste y Bañares, en términos que este último ha negado, rotundamente, que le 
conoce y que haya estado dispuesto nunca a dispensarle ningún género de protec-
ción, de modo que si el Paco Díaz invoca su nombre para favorecerse y ampararse, 
lo hace falsamente.[16]

Hai outra carta de Celestino Vidal a Murguía, datada a 9 de xaneiro de 1871, 
momento en que Rosalía está temporalmente en Madrid, onde se abordan varios 
temas, entre eles o económico. Vidal coméntalle na carta que é coñecedor, a través 
de Rosalía, dos seus desexos de ser trasladado a Madrid, e unha vez máis, as palabras 
do amigo e valedor recoméndanlle agardar os cambios políticos co nomeamento do 
“amigo Picatoste” como Director de Instrucción Pública (como se anuncia) o que ob-
tenga puesto análogo en Fomento. Entonces al darle la enhorabuena, emprenderemos 
la campaña de la traslación de usted a la Coronada Villa o lo que crea que debamos 
coger del amigo.[17]

Vemos, novamente, o interese con que D. Celestino aborda os desexos e preo-
cupacións de Murguía, nunha etapa na que o historiador non se acaba de adaptar 
á nova situación e cambio de emprego coa volta a Galicia, pretendendo acadar un 
novo posto na capital española. 

Nesta mesma carta, reseñada por Juan Naya, hai unha parte final que nos 
aporta valiosa información para situar a D. Celestino, pois el mesmo lle comenta,  
logo de falar da situación política en Madrid e do terrible frío que están a sufrir, 
o seguinte detalle: Constantino Armesto, le tengo a mi lado de Interventor en la 
Imprenta nacional, tan campechano y amable como de costumbre. Reciba usted su 
recuerdo.[18]

[16]  Naya Pérez, 1953 20-21, n.3 en Andrés Pociña e Aurora López (2000): Rosalía de Castro, estudios 
sobre a vida e a obra, Edicións Laiovento.

[17]  Naya Pérez, Juan (1998): Estudios acerca de la familia Murguía-Castro, Deputación Provincial 
da Coruña.

[18]  Naya Pérez, J. (1998) Ibídem
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O investigador J. Antonio Durán, bo coñecedor da saga familiar dos Armesto, 
ao referirse a Constantino Armesto Cobián[19] di que da súa man, esta familia que 
nunca perdeu as raíces pontevedresas, de contado tivo peso e influencia en Madrid. 
Vai traballar na imprenta e no xornalismo madrileño, a onde chegou Constantino 
tras o exilio forzoso pola súa intervención armada na sublevación progresista galega 
de 1846. Alí, foi impresor e editor con marca rexistrada dende principios dos anos 
cincuenta.

Coa súa muller, Carmen Aldao, estableceron unha das casas máis frecuentadas 
do ambiente galego en Madrid. Entre eles, Murguía tivo acceso directo dende a súa 
primeira estancia na capital (curso 1851-1852), pois en 1854 Constantino aparece 
como fiador del cando se matricula na Universidade de Madrid. E tamén aparece 
nesa relación, Rosalía de Castro, antes e despois do casamento con Murguía (1856-
1858).[20]

Froito deste contacto, case familiar, podemos explicar o apoio que Murguía vai 
ter no ambiente político e profesional, por parte de determinadas personalidades de 
procedencia galega. 

Ademais, J. Antonio Durán (Murguía, 1833-1923, 2000), falando das ami-
zades de Murguía na etapa estudantil en Madrid, comenta que un dos me-
llor situados na vida política do momento era Saturnino Álvarez Bugallal, 
quen dende 1858 ata a morte de Murguía vaise converter (el e a familia) nun 
dos apoios decisivos no ámbito profesional. Ocupou o cargo de Fiscal de Im-
prenta do Estado e di Durán que “Murguía continuará teniendo en él, en su fa-
milia y en sus poderosos pasantes, valedores firmes”.[21] E sabemos ademais que 
en 1859, preocupado polo futuro incerto que se lle presenta, Murguía acode a 
Saturnino para conseguir entrar como profesor nun instituto de Galicia.[22] 

 

[19] Constantino Armesto Cobián (Pontevedra, 1823 - Madrid, 28 de decembro de 1899)1 foi un 
xornalista e político galego. Fundou La Revista, un dos primeiros xornais de Pontevedra e, en 
1859, El Propagandista, xornal republicano federal. Fundou o Partido Republicano de Ponteve-
dra. Trasládase a Madrid e traballou como redactor de La Capital. Participou activamente nos 
acontecementos da Revolución de 1868, que deu lugar ao mandato presidencial democrático. En 
1870 foi nomeado Interventor da Imprenta Nacional e máis tarde foi membro do Partido Liberal 
e gobernador civil de Ourense, Girona (1874), Guipúscoa, Lugo (1881), Alacante (1886) e Córdo-
ba (1888). Foi elixido deputado polo distrito de Ponteareas nas eleccións de abril de 1872 e volveu 
ser elixido polo mesmo distrito nas de1881. (https://es.wikipedia.org)

[20]  Durán, José Antonio (2014): “La novelesca historia de los Armesto de Pontevedra”, La cueva de 
Zaratustra, 12-10-2014 (https://www.tallerediciones.com/2324/)

[21]  J. Antonio Durán (2000): Murguía, 1833-1923.
[22]  Barreiro e Axeitos (2000): Manuel Murguía, vida e obra, Xerais, p.12
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A referencia anterior a Bugallal[23], e o seu cargo na Imprenta Nacional (18 
xuño 1860), lévanos a pensar que Celestino Vidal puidera ser un dos “poderosos 
pasantes” que apunta Durán e sería un firme valedor do matrimonio Castro-Mur-
guía. Se ademais temos en conta as cabeceiras dos pregos nos que escribe as cartas 
a Murguía, cremos que puido estar á fronte da dirección da Gaceta, e así o eviden-
cia unha nova carta súa ao coruñés, (Madrid, 14 xuño 1875). escrita nun prego coa 
cabeceira do “Ministerio de la Gobernación. Dirección de La Gaceta. Particular”. 
Comeza en ton coloquial: “Querido Manolo”, e tratan temas de cobros: recoger sus 
cuatrocientos reales orensanos y tan pronto como los tuve en mis manos me fui a 
ver a Bailly-Bailliere[24], a quien entregué los doscientos consabidos(...)” [25]. E, no 
mesmo sentido, outra misiva do amigo, datada o 1 de agosto de 1869, na que logo 
de desculparse por non chegar a tempo para facerlle a libranza dun xiro mutuo, 
di que reservaré los 7 duros para entregar a Ramón Rúa que U. me encarga para 
pagarle unos libros.[26] A carta aporta datos, xa corroborados por J. Antonio Durán, 
sobre os avultados pagos que desembolsaba Murguía na adquisición de obras de 
importante valor bibliográfico.

Na súa última etapa como funcionario, logo de estar cesante dende o 20 de fe-
breiro de 1875, ata a readmisión na Biblioteca  Universitaria de Valencia,  Murguía 
non se presentou no prazo debido e non se lle deu posesión, pero comezou  a  traba-
llar para  seguir percibindo os  seus  haberes, á espera da decisión da Dirección Xeral.

En relación con este tema, no seu expediente figura unha nota, asinada por Ce-
lestino Vidal, novamente con cabeceira da Dirección-Administración da Gaceta de 
Madrid, o 29 de xullo de 1876[27], e dirixida a D. Leopoldo Bremom, na que lle roga 

[23] Álvarez Bugallal, Saturnino. (Santa María de Areas, Pontevedra,1834; Lisboa, 1885). Avogado, 
periodista e político. Iniciou os seus estudos na Facultade de Dereito da Universidade de San-
tiago, aínda que os rematou en Madrid. O golpe de estado do xeneral O’Donnell (1856) vai ser o 
comezo da súa actividade política, como liberal conservador, ao empezar a escribir para El Dia-
rio Español. Vai dar  o salto á vida política, cando foi elixido deputado en 1858. De contado, foi 
nomeado por O’Donnell, fiscal de imprenta (1860), onde desempeñou unha actuación rigorosa. 
Oficial da Dirección Xeral do Rexistro da Propiedade (1862), pero deixou os dous polo exercicio 
da avogacía. 

A súa amizade con Cánovas supón o seu retorno, trala revolución de 1868, como membro 
das Cortes Constituíntes de 1869, sendo deputado a Cortes por Vigo. Persoa moi criticada por 
encher de “bugallales” (parentes) as dependencias do Estado, sería nomeado ministro de Gracia 
e Xustiza entre 1879 e 1881. Vicepresidente da Real Academia de Xurisprudencia e Lexislación. 
Por último, foi senador electo pola provincia de Ourense ata o seu falecemento.

(Real Academia de la Historia https://dbe.rah.es/biografias/9376/saturnino-alvarez-bugallal)
[24]  Era unha das casas importadoras de libros máis importantes do país. 
[25]  (2005): Cartas a Murguía II, op.cit., 785, p.249. 
[26]  IV Correspondencia..., op. cit., p.302.
[27]  Cartas a Murguía II (2005):, op. cit., 795.



XOSÉ RAMÓN BREA REI 195

despachar o asunto da toma de posesión do seu amigo Murguía, e que llo “agradece-
rá na alma”. Mais esta intercesión non acabou de se materializar.[28] 

Constatamos, unha vez máis, a fidelidade e seriedade con que Celestino Vidal 
acomete tódalas encomendas que teñan como destinatario a Manuel Murguía. E, 
unha proba máis desa relación fraternal, esta carta de A. Salgado (Madrid, 26 abril 
1884) na que fala duns exemplares, sen concretar, e da insistencia de Vidal por en-
cargarse el de facerllos chegar ao historiador: “No quiero que Murguía se figure me 
es molesto ningún encargo suyo...”[29] 

A última carta que conservamos da abondosa relación epistolar entre os dous 
amigos, está datada en Madrid, o  20 de xullo de 1885, cinco días despois do falece-
mento de Rosalía de Castro. Tamén está escrita nun prego coa cabeceira da “Direc-
ción de la Imprenta Nacional” e, nela, Celestino dálle o pésame polo falecemento da 
súa dona: Sírvale de consuelo, además, la parte que en su dolor tomamos todos sus 
amigos, y de que hallará clara muestra en los periódicos de estos días.[30] 

En conclusión, tendo en conta a información anteriormente exposta, todo in-
dica que Celestino Vidal era de procedencia galega e o seu traballo desenvolveuse 
nas dependencias da Imprenta Nacional, ocupando algún cargo relacionado coa re-
dacción da Gaceta de Madrid, posiblemente de Director. Persoa con influencias no 
ámbito político e administrativo, foi sempre fiel ao seu amigo, Murguía, ocupándose 
de asuntos profesionais e tamén de encargos menores do ámbito editorial e persoal, 
sempre presente no apartado de cobros e movementos financeiros, o que demostra a 
total confianza que o historiador tiña nel. Ademais, cando ocorren os graves sucesos 
de Simancas, moveu tódolos f íos ao seu alcance para conseguir que Murguía saíse 
airoso da situación, axudándoo no traslado ao novo destino en Galicia.

Referencias do poder notarial ao Diccionario de escritores 
gallegos, unha empresa inacabada

Logo de publicar en Vigo, en 1862, e tamén na imprenta de Compañel, La primera 
luz, Manuel Murguía ten outras inquietudes e de contado trasládase a Lugo e métese 
de cheo en dúas ambiciosas obras que o van ter ocupado durante anos; trátase do 
Diccionario de escritores gallegos e, sobre todo, a súa Historia de Galicia, monumen-
tal obra estruturada en cinco tomos. 

A obra de Murguía móvese dentro da erudición do século XIX, aportando inxen-
tes datos á historia e crítica literaria do noso país. El mesmo recoñece as limitacións 
técnicas á hora de estudar e sistematizar ese conxunto de saberes, nunha época na 

[28]  López Gómez, P. (1993): op. cit. 
[29]   Cartas a Murguía (2005): op. cit., 940, p.448.
[30]   Cartas a Murguía (2005): op. cit., 979, p.479.
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que quedaba aínda tanto por facer no ámbito investigador. Comenta Ignacio Cabano 
que a mellor contribución á bibliograf ía é o seu “Diccionario de escritores gallegos”, 
converténdose no precursor dos estudos sobre a imprenta e sobre a bio-bibliograf ía de 
autores de Galicia.[31]

Despois do casamento e a formación dunha familia, Murguía vai pretender 
unha praza de bibliotecario ou arquiveiro, pero a falta dunha titulación na Escola 
Diplomática, vaino impulsar á publicación urxente dunha obra que demostrase os 
coñecementos requiridos para optar a esa praza, xa que de acordo co artigo 17 do 
R.D. do 17-VII-1858, ademais dos graduados , podían acceder á praza persoas que 
por sus escritos o notables servicios hayan dado pruebas suficientes de aptitud. Velaí  
a preparación do Diccionario, e o posterior abandono da empresa iniciada para cen-
trarse na Historia de Galicia.[32]

No documento notarial que presentamos, faise alusión ás entregas da obra. O 
plan era que ía publicarse por entregas de 16 páxinas e coa periodicidade de seis en-
tregas mensuais, tal e como se adianta nas bases da subscrición. O prezo de cada en-
trega era de dous reais. Pensábase que a obra tería entre 30 e 40 entregas e os abona-
dos que pagasen 60 reais recibirían gratis as entregas que superasen as 30 e, ademais, 
un retrato do autor, litografado en París polo artista galego, Seraf ín Avendaño.[33]

E tamén en relación co contido do documento notarial exhumado, respecto aos 
cobros das entregas, o lanzamento do Diccionario vai ir acompañado dunha forte cam-
paña propagandística na procura do máximo número de subscritores que fixeran eco-
nomicamente rendible esta empresa editorial. Este aspecto, vai preocupar seriamente 
a Murguía, pois, o éxito da publicación ía directamente relacionado coa continuidade 
dos proxectos dos que sempre dependeu a súa supervivencia económica.

Murguía estaba habituado a realizar este tipo de documentos notariais, os po-
deres, para preservar un posible problema legal e garantir os temas de diñeiro, como 
demostra a correspondencia mantida co editor Juan Compañel. Consérvase unha 
carta de xuño de 1860 na que lle conta que “estoy preparando el poder, como cuando 
esto suceda, que deseo sea lo más pronto posible, vendrás a verme, no me detengo a 
decirte nada sobre nuestras cosas”[34] 

E, abundando no tema, tamén aporta X. L. Axeitos unha carta relativa a un 
contrato de edición asinado entre o noso historiador e o editor pontevedrés, Xosé 

[31] Cabano Vázquez, Ignacio (2000): «Manuel Murguía e o seu “Diccionario de escritores gallegos». 
Congreso sobre Manuel Murguía. Actas das xornadas realizadas os días 25, 26 e 27 de maio de 
2000, en Arteixo. Dirección Xeral de Promoción Cultural. Xunta de Galicia.

[32] Barreiro Fernández, Xosé Ramón (2000), “Murguía, historiador”, en Congreso sobre Manuel Mur-
guía. 

[33]  Murguía, Manuel (1862): Diccionario de escritores gallegos, Vigo, J. Compañel editor.
[34]  IV Correspondencia da familia Murguía-Castro e outras cartas, op. cit., p.276.



XOSÉ RAMÓN BREA REI 197

Antúnez, para publicar a Historia de Galicia. Datada en Santiago o 18 de xaneiro de 
1878, Murguía dille nela ao editor, entre outras consideracións: “El tomo no pasará 
de 24 entregas (sin las láminas), por lo tanto a cada cuatro de ellas impresas, le toca 
a U. percibir una cantidad que le pone perfectamente a cubierto de todo riesgo. Que 
he de dar a U. poder para cobrar en la Coruña dichas cantidades, es cosa acordada y 
estipulada entre nosotros,(...).”[35]  

Sempre a loita entre o editor, o home de negocios preocupado polo tema das 
ganancias, e o escritor que necesita da industria editorial para dar a coñecer as súas 
ideas, velaí que teña que negociar os anticipos económicos e prometer a redacción 
do poder pertinente coa intención de neutralizar a oposición do editor. A situación 
implica unha certa conflitividade que podemos observar nitidamente na correspon-
dencia de Murguía. E de fondo a voz, ás veces airada, dos subscritores que receaban 
da realidade material da obra. 

A publicación leva impresa na portada, en números romanos, e en arábigos a 
pé de páxina, a data de 1862. Sabemos que as entregas continúan en 1863, cando na 
páx.149 fai referencia Murguía á próxima publicación dunha peza teatral de Rosalía, 
titulada, Romana. Ademais, o xornal El Eco Escolar, nos números 3 e 4 de xaneiro 
de 1863 continúa anunciando o Diccionario de Murguía. Vai ser en febreiro cando 
aparezan as tres primeiras entregas e en 1864 vai retomar a publicación, facendo 
a sétima entrega nos días da Semana Santa, e no mes de maio consegue finalizar a 
entrega número doce.

Con data 25 de xuño de 1864, a Real Academia da Historia emite un informe 
moi favorable sobre as entregas que Murguía lle enviara do Diccionario. En  con-
secuencia, acorda subscribir 100 exemplares para envialos aos centros de ensinan-
za. Neste mesmo ano de 1864, atendendo ao expresado no documento notarial que 
acompañamos, deberon saír, antes de outubro, as entregas 13 e 14, pois neste mes dá 
poderes ao seu amigo Celestino Vidal, para que cobre do Ministerio de Fomento, en 
Madrid, a cantidade de 400 reais que pensamos deben corresponder á subscrición 
anteriormente citada, pois o prezo era de dous reais por entrega, e tendo subscrito 
100 exemplares das dúas entregas, saen os 400 reais exactos.

Falando do editor lugués da Historia de Galicia, comenta X. Luís Axeitos que 
Soto Freire estaba preocupado diante dos riscos que implicaba aventurar capital sen 
ter asegurado o capítulo dos beneficios. O problema máis grave era que os subscrito-
res eran moi escépticos coa Historia despois de ser abandonados polo mesmo autor 
con ocasión das entregas do Diccionario, tal como lle comunica o editor a Murguía 
en carta de 1865[36]:

[35]  Axeitos, X. Luís (2020): “Murguía e os seus editores: un contrato de edición”, Follas Novas Revista 
de estudos rosalianos, Fundación Rosalía de Castro, Padrón, 5, p.127

[36]  Cartas a Murguía I (2003): op. cit., p. 326.
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Y puesto que U. escucha mis consejos y comprende que son leales y desinteresados, 
es preciso en el menos tiempo posible, se concluya el diccionario; sólo así habrá fe en 
la historia que hoy cuenta con 700 suscriptores y que promete llegar a dos mil. [37]

Os atinados consellos do editor lugués acabarán sendo seguidos por Manuel 
Murguía ata dar remate, en 1865, ao tomo I do seu Diccionario de Escritores Galle-
gos, o único que viu a luz, logo de múltiples problemas e retrasos que puxeron en 
dúbida o prestixio do autor e que vai crear un mal precedente para os subscritores da 
Historia de Galicia que acaba de comezar, pois pensábase que tamén podía quedar 
incompleta.

Aínda en 1867 continuaban abertas as esperanzas para o remate do traballo, se 
temos en conta a voz de amigos e intelectuais. Así llo expresa en carta, Ramón Rúa 
Figueroa, dende A Coruña, o 19 de maio de 1867, recriminando a Murguía polo es-
quecemento a que estaba a condenar ao seu Diccionario.[38]

Murguía e os problemas económicos, unha constante vital

Seguindo o decorrer biográfico de Manuel Murguía atopamos sempre presente, 
coma unha obsesión, as preocupacións económicas, que acabarían marcando a súa 
vida e a produción intelectual e, en consecuencia, a da súa compañeira, Rosalía de 
Castro.

Os numerosos encargos editoriais, os traballos de funcionario, ademais das do-
tacións económicas de organismos oficiais e societarios da emigración galega, nunca 
conseguiron equilibrar as finanzas familiares, chegando a situacións límite para que 
a familia conseguise sobrevivir dignamente. 

Neste sentido, o documento notarial que exhumamos, realizado en 1864, vén 
pór o centro de atención nas preocupacións do polígrafo coruñés que non dubida 
en oficializar diante de notario as cuestións dos diñeiros pendentes de cobrar. O 
destinatario do poder era Celestino Vidal quen aparece arreo, como xa comentamos, 
ocupándose de temas de cobros, letras e pagos diversos. 

Anos máis tarde, nunha misiva do 9 de xaneiro de 1871, de Celestino a Mur-
guía, de forma moi elocuente aparece novamente o tema dos cobros, coa entrega 
a Rosalía de cantidades importantes por intermedio doutras persoas da súa con-
fianza. Tratábase de facer efectivos os emolumentos pendentes da etapa de fun-
cionario no Arquivo de Simancas, asunto que preocupaba de forma perentoria ao 
historiador galego (lembremos que Murguía cesa en Simancas o 10 de outubro de 
1870):

[37]   Axeitos, Xosé Luís (2020): op. cit. p.123
[38]   Cartas a Murguía I (2003): op. cit. p.231.
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Querido Murguía. Feliz entrada de año le deseo y buena salud con las pesetas co-
rrespondientes. Calme usted su ansiedad por sus haberes devengados en Simancas, 
porque ayer, momentos después de hablar con Rosalía, recibí carta de D. Santos 
Benito, de Valladolid, incluyendo una libranza del giro mutuo, por valor de 634 pe-
setas; como era domingo no pude hacerla efectiva, y así se lo escribí inmediatamente 
a Rosalía, pero hoy están ya en mi poder los reales correspondientes en billetes y 
monedas de oro y plata. De doce a una vendrá persona de confianza de Rosalía para 
recoger aquella cantidad(...)”.[39]

Tamén no ano que formaliza o documento notarial (1864), Manuel Rúa Figueroa 
vai enviarlle a Rosalía, en Compostela, 2.000 reais correspondentes ás subscricións 
da Deputación da Coruña do Diccionario que está a redactar. Nestes anos repítense 
os acordos de distintos organismos oficiais para dotar de medios as iniciativas edi-
toriais do coruñés. Así, en 1866 vaille ser concedida unha pensión pola Deputación 
de Ourense, a Deputación da Coruña vai subvencionar con 400 escudos cada un dos 
tomos da Historia de Galicia, e igual acordo tomará a Deputación de Pontevedra, 
tres anos despois cunha dotación de 600 escudos.

 No outono de 1868 vai entrar coma funcionario no Arquivo de Simancas, co-
brando 2.000 escudos anuais. As subvencións á obra magna de Murguía vanse repe-
tir continuamente, polas deputacións (5.000 ptas. aporta a da Coruña para cada novo 
tomo, en 1874) e os centros galegos de América, conscientes do significado desta 
obra fundacional para o noso país, tampouco regatearán as axudas.

Mais, a finais dos anos 70, se nos atemos ao contido epistolar, os problemas financei-
ros seguen a ser moi graves. A proba, unha carta do matrimonio que, entre outras noti-
cias, vaise centrar especialmente no tema económico e a súa repercusión na subsistencia 
da familia. Entresacamos estas liñas, moi elocuentes sobre a situación de Rosalía e os fillos: 

“Mi querida Rosalía; sin recibir el correo pero habiendo recibido cuatrocientos reales 
de lo de este mes, me apresuro á enviarte 18 duros (...).Dales á los niños sus dos cuar-
tos por cabeza, el dia que cobres y al otro dia otros dos, para que siquiera coman 
alguna fruta y se acuerden de mi. (...)Te advierto de nuevo que no sé, como será lo del 
resto de mi sueldo ten cuidado con lo que va, por si es caso, pues mientras no tiene 
uno las cosas en la mano, no debe contar con ellas.”[40]

Coa chegada da Restauración, Murguía vai ser cesado no cargo de arquiveiro, 
en 1875, e terá que volver a gañar o soldo coma xornalista. En 1883, a dirección de 

[39]  Naya Pérez, Juan (1998) op. cit.
[40] Rodríguez González, D. (2020): “Murguía a Rosalía. Unha segunda carta do ano 1879”. Follas 

Novas Revista de estudos rosalianos, V, p. 141.
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Instrucción Pública concédelle unha comisión para elaborar un catálogo monumen-
tal de Galicia, polo que vai cobrar 3.000 ptas. A isto habería que sumar os cobros do 
seu traballo xornalístico e as numerosas publicacións que escribiu ao longo dunha 
dilatada vida. 

A colectividade galega en América vai ser un dos grandes soportes económicos 
da familia Castro-Murguía, especialmente o Centro Galego da Habana que nomeou 
Socio de Honor a Murguía, o 19 de febreiro de 1887. Ese ano, nunha sesión da Xunta 
Directiva acordouse “proteger la publicación de los últimos volúmenes de la Historia 
de Galicia, verdadero monumento levantado en honor de nuestra tierra; y recabar 
del señor Manuel Murguía nota de los gastos que pudiera ocasionar la impresión del 
tomo tercero, para luego seguir con los otros”.[41] O volume imprimiuse na Habana, 
financiado polo Centro Galego, cun custo de 610 pesos ouro. En agosto dese ano a 
directiva acorda subvencionar cunha axuda de 50 pesos ouro mensuais a Murguía 
“para que se dedique con preferencia a escribir la Historia de Galicia”.

En 1883 o historiador perde o seu emprego habitual e Rosalía está moi enferma. 
Para aliviar en algo aquela situación, o Centro Galego da Habana envíalle 500 pesos 
ouro e vaille xirando sucesivamente outras cantidades.

Logo do pasamento de Rosalía, en 1885, vai recibir importantes partidas das 
Deputacións galegas, agás a de Lugo. En 1892 é destinado á Biblioteca Universitaria 
de Santiago cun soldo de 5.000 ptas. anuais e neste ano tamén consegue reingre-
sar no Corpo de Arquiveiros, traballo que desempeña ata a xubilación en 1905. En 
1895 ascende no Arquivo Provincial de Facenda, pasando a 6.000 ptas. anuais que 
volverán aumentar, co seguinte ascenso, á cantidade de 6.500 ptas. Finalmente, no 
ano de 1906, farase cargo da presidencia da Real Academia Galega, deixa de liderar 
o movemento galeguista e vai centrar os seus esforzos nos campos da erudición e da 
investigación. Os ingresos seguen e en 1909, coma encargado do Arquivo e Bibliote-
ca da Deputación, cobra 2.000 ptas. 

Murguía sempre tivo unha vida moi desorganizada e bastante caótica, xa dende 
a súa etapa de estudante de Farmacia en Madrid, o que provocaría a ruptura familiar 
co pai, Juan Martínez de Castro. A vida bohemia da súa etapa de solteiro non parece 
cambiar logo do casamento con Rosalía, pois os problemas de pagos que non pode 
afrontar van ser unha constante na súa biograf ía. Francisco Rodríguez, sobre a rea-
lidade conxugal do matrimonio di “que se sostiña especialmente pola consideración 
intelectual mutua e pola coincidencia nunha causa compartida” [42], incidindo nas 
dificultades de convivencia que levaban consigo unha situación de depauperados 
recursos. E, de novo, Rodríguez, botando man da biograf ía de Rosalía de Castro 

[41] Neira Vilas, Xosé (2000): Manuel Murguía e os galegos da Habana, Ediciós do Castro.
[42] Rodríguez, Francisco (2017): Avances nos estudos rosalianos: silencios e reticencias, Follas No-

vas, Revista de Estudos Rosalianos II, Fundación Rosalía de Castro, Padrón, p.156.
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(2004), feita por Augusto González Besada, sentencia que o seu era un “matrimonio 
tan sobrado de recursos intelectuais como escaso de recursos económicos, cun período 
algo excepcional, entre 1869 e 1875, coincidindo coa designación de Murguía como 
funcionario”.[43] 

Non pretendemos aquí explicar a orixe destes agoniantes apuros económicos e 
pode que a resposta nola teña dado xa seu pai naquela misiva do 2 de xullo de 1873: 
“(...) No son solos Faustino y Teresita [cuñado e irmá] los que afirman que coméis oro, 
son todos los de la familia y otros; yo sólo te diré que con 20.000 reales sobra la mitad 
para vivir una familia que tenga orden;(...)”. En verdade, os biógrafos e investigadores 
do erudito coruñés coinciden, na súa maioría, no diagnóstico do seu descontrol eco-
nómico. Así ocorre co ilustre biógrafo de Murguía, Vicente Risco (Risco, V: 1976), 
quen aborda este trazo definitorio da súa personalidade, supoñemos que nun intento 
de buscar xustificación a unha conducta contraditoria, nada acorde coa súa probada 
intelixencia[44]:

“De tempero fondamente sensual, e de gosto requintado e caprichudo, ansioso 
de tódalas voluptuosidades, goloso de canto a vida ten de cobizo, levou adentro 
como probe e home de estudo, toda caste de paixóns contrariadas. Endexamais fixo 
aprecio dos cartos, e cando os tivo, gastounos xenerosa e pródigamente, en ocasións 
con alardes excéntricos de gran señor. Para conter as súas paixóns, contaba coa 
firmeza do seu carácter. Foi un home enteirizo, independente, rebelde, que non se 
domeou”.

Incide na mesma realidade, J. Antonio Durán (Murguía, 1833-1923, 2000),quen 
comenta: «(...) nuestro autor fue siempre un manirroto. Amigo del viaje, el libro cos-
toso y la vida social, incapaz de ajustar gastos e ingresos (que no fueron despreciables 
en algunas fases de su vida), continuará dependiendo de su padre (muerto en 1874), 
del presupuesto del Estado, de los “amigos” políticos, etc. etc. sin salir casi nunca de 
los “números rojos”.».

Murguía, personalidade complexa, traballador incansable e xenio creador en 
tódalas facetas xornalísticas, literarias, ensaísticas e investigadoras, non soubo har-
monizar o mundo da pluma co vivir cotián, bordeando sempre o abismo dunha exis-
tencia azarosa e imprevisible. Home de forte carácter, viviu intensamente e coa firme 
convicción do seu decisivo papel na historia da Galicia finisecular. 

[43]  Ibídem, p. 159.
[44]  Risco, V. (1976): Biograf ía de Manuel Murguía, Galaxia, Vigo, p. 26.
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Selo 9º 2 Rs. Año 1864. Mil trescientos cuarenta y dos.

Numero cuatrocientos setenta y seis.

Poder de  D. Manuel Murguía a D. Celestino Vidal.

(Na marxe e con caligraf ía diferente): Con la misma fecha espedí copia al otorgante 
en la primera hoja de un pliego sello sesto de que doy fe. Sinatura do notario.
En la Ciudad de Santiago, a veinte y cinco de Octubre de mil ochocientos sesen-
ta y cuatro, presente ante mi D. Ildefonso Fernández Ulloa, notario del Colegio de 
La Coruña y escribano de actuaciones en el juzgado de primera instancia de este 
pueblo, donde soy vecino, y de los testigos que se espresarán, D. Manuel Murguía 
y Martínez, de edad treinta años, de estado casado, escritor, vecino también de 
esta Ciudad, a quien doy fe conozco bajo las circunstancias espresadas y de que 
asegura hallarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles, con la capacidad legal 
para otorgar esta escritura, dijo que da todo su poder cumplido, amplio, general, 
especial y bastante, a D. Celestino Vidal, vecino de la Villa y Corte de Madrid, para 
que representando su persona y derecho, perciba de la pagaduría del Ministerio de 
Fomento, de la del de Hacienda o de la dependencia o persona encargada de hacerla 
entregar, la cantidad de cuatrocientos reales, importe de las entregas trece y catorce 
de la obra titulada, Diccionario de Escritores Gallegos que está dando a luz, en cuya 
suscrición tomó parte dicho Ministerio de Fomento, gestionando lo conveniente has-
ta realizar la espresada cantidad, y firmando el recibo que de ella se le exija. E igual 
poder le confiere para cobrar en su nombre las cantidades que vaya devengando y 
se manden satisfacer por las entregas sucesivas, hasta la conclusión de la obra; pues 
se obliga a estar y pasar por cuanto hagan, el o los sustitutos que nombre, y por los 
recibos que espidan, relevándoles a todos de responsabilidad. Y lo firma, hallándose 
presentes como testigos D. José Agra y D. José Peón, vecinos de esta ciudad, de que 
doy fe. También la doy, de haber leído integramente este poder al otorgante y a los 
testigos, despues de advertir a uno y a otros que podían hacerlo por si mismos y 
renunciar este derecho.” (Arriba e na marxe dereita): Mil trescientos cuarenta y tres.

(Sinaturas de Manuel Murguía e do notario, Ildefonso Fernández Ulloa).

Arquivo Histórico Universitario Santiago de Compostela, Fondo Notarial e Re-
xistral; Sección Protocolos do distrito de Santiago; Serie S-8.683-8.819 (Protocolo 
S-8.717), Rexistro de escrituras de 1-6-1864 a 31-10-1864.

Transcrición documento notarial
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