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O 2 de febreiro de 1922 falecía na 
Coruña, con case noventa anos de 
idade, Manuel Murguía, despedido 
multitudinariamente ao día seguinte 
polos coruñeses, que acompañaron o 
cortexo fúnebre desde o pazo municipal 
ata o cemiterio de San Amaro. Xusto 
un mes antes, o 2 de xaneiro, Salvador 
Cabeza, cun premonitorio ton elexíaco, 
escríbelle ao Presidente da Academia 
unha carta na que lle lembra os 
pasados días cheos de esperanzas e 
ilusións depositadas solidariamente 
en numerosas empresas e campañas 
compartidas na defensa de Galicia.

Na outra punta do cabo da súa vida, 
un Murguía recén casado, de 27 anos, 
dirixe desde Santiago unha instancia 
á Deputación de Lugo pedindo axuda 
para facer unha historia filosófica 
de Galicia alegando que borradas as 
verdadeiras fontes, son tan escasas e 
escuras as noticias, son estas tan viciadas 
e corrompidas que é imposible dar un 
paso sen atopar inmensas e numerosas 
dificultades para a empresa que proxecta. 
Esta expresión que emprega Murguía 
no seu escrito, “facer unha historia 
filosófica de Galicia” implica entender 
a historia como unha “acción” libre e 
consciente que identifica e singulariza 
ao noso país como parte da moderna 
sociedade occidental. Porque, grazas a 
Murguía, a historia de Galicia deixa de 
ser unha crónica do presente inmediato 
para emprender o estudo erudito de 
todas as épocas do pasado baseándose, 
nomeadamente, na exhumación de 
documentos e na arqueoloxía.

Nótulas do Consello
de Redacción
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A partir deste momento a vida de 
Murguía transcorrerá en paralelo á 
historia do seu “infortunado país”, 
Galicia, ao que intentou lexitimar como 
nación. A esta tarefa dedicaron a súa 
vida Murguía e Rosalía que contaron, 
afortunadamente, con numerosas 
e desinteresadas colaboracións, 
entre as que debemos contar as dos 
seus fillos, Alexandra e Ovidio. Esta 
responsabilidade voluntariamente 
asumida pola familia Murguía Castro 
será causa de non poucos desacougos e 
conflitos que perturbaron a vida familiar 
en numerosas ocasións.

E non estiveron sós nesta tarefa porque 
numerosos intelectuais e profesionais 
ofreceron solidariamente traballo e 
talento: Víctor López Seoane, Manuel 
Rúa Figueroa e Vicente V. Queipo 
no campo científico; Compañel, A. 
Chao e Soto Freire, nas artes gráficas; 
Domínguez Izquierdo e Paz Novoa no 
campo docente e xudicial; Pondal e 
Curros na poesía; Pérez Ballesteros no 
folclore, Pérez Villaamil na arqueoloxía, 
Serafín Avendaño, Brocos ou Juan 
Sanmartín nas artes plásticas, Antonio 
de la Iglesia e Martínez Salazar no 
mundo da edición e exhumación de 
textos; Vicetto, Barros Sibelo e Carlos 
R. Fort na historia; Saco y Arce, Díaz de 
Robles na filoloxía, etc, etc. 

Precisamente, as colaboracións 
de Xosé A. Fraga Vázquez, Brea 
Rey e Xurxo Martínez incluídas 
neste número resaltan esta faceta 
colaboradora e coral nas figuras de 

Victor López Seoane, Celestino Vidal 
e Juan Compañel, respectivamente. 
Outros traballos inciden en aspectos 
biográficos como o de Xosé Estévez 
que afonda na estirpe vasca de Murguía 
ou o de Luís Miguel Fernández 
que explica a relación familiar con 
Tomás Lugín Armero. A faceta 
pedagóxica de Murguía, preocupación 
constante dos historiadores, é 
tratada polo profesor Narciso de 
Gabriel; o profesor Manuel Forcadela 
achéganos a determinados conceptos 
que Murguía utiliza para elaborar 
un discurso contrahexemónico; 
o profesor Francisco Rodríguez 
achéganos reflexión e interrogantes 
sobre o concepto de idade media na 
historiografía galega e española do 
século XIX. Entre os discursos de 
Murguía acada especial relevancia o 
proferido nos Xogos Florais de Tui 
(1891) que cobra especial significación 
grazas ao contexto que explica a 
profesora Pilar García Negro. E non 
falta, por parte de Manuel Lorenzo 
Baleirón, a mirada necesaria sobre 
unha das actividades da institución 
como foi a exposición sobre o herbario 
de Rosalía e a súa publicación. Un 
tema moi pouco tratado, a inclusión na 
Historia de Galicia de Murguía dunha 
serie de cantigas populares recollidas 
por Marcial Valladares, case sempre 
postergadas, son obxecto de estudo por 
parte de José Luís do Pico Orjais; pola 
súa parte Eliseu Mera coa súa proposta 
metodolóxica mostra a complexidade 
do tratamento musical dun texto 
literario.
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O noso recoñecemento a todos os 
autores dos devanditos traballos que 
solidariamente son conscientes da 
necesidade de lecturas renovadas 
dos nosos autores; agradecemento 
que facemos extensivo a María Jesús 
Lorenzo Modia e Kevin Mcnamee polo 
seu importante traballo.

Resulta acaído por todos estes motivos 
que o número sete da nosa revista estea 
centrado na figura de Murguía, escultor 
da nación galega, cando se cumpren cen 
anos do seu pasamento. 

Queremos expresar, como colofón 
destas notas, o noso agradecemento 
ao concello de Arteixo que patrocina 
xenerosamente esta entrega de 
Follas Novas. Revista de Estudos 
rosalianos.
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A ascendencia vasca de
Manuel M. Murguía

ABSTRACT

!e study aims to analyse the Basque ancestry of Manuel M. Mur-
guía. It reviews the family lineage and the life events of his mother 
Concha Murguía Egaña from her birth in Oiartzun in 1806 until 
her death in Santiago de Compostela in 1854, in addition to her 
sentimental and politico-ideological influence over her son."  It 
makes mention of the tributes paid to Concha’s memory in Oiartz-
un since the year 2000 and her relationship with Josefa Galarraga, 
mother of the poet Aurelio Aguirre."

KEYWORDS

Manuel Murguía, 
Concha Murguía Egaña, 
Oiartzun, Tolosa, 
A Coruña, 
Santiago de Compostela, 
Josefa Galarraga

RESUMO

O estudo pretende analizar a ascendencia vasca de Manuel M. 
Murguía. Repasa a proxenie familiar e a traxectoria vital da súa 
nai, Concha Murguía Egaña, dende o seu nacemento en Oiartzun 
(1806) até o seu pasamento en Santiago de Compostela (1854), así 
como a influencia sentimental e político-ideolóxica no seu fillo. 
Menciona as homenaxes na memoria de Concha en Oiartzun 
dende o ano 2000 e a relación con Josefa Galarraga, nai do poeta 
Aurelio Aguirre.

PALABRAS CHAVE

Manuel Murguía, 
Concha Murguía Egaña, 
Oiartzun, Tolosa, 
A Coruña, 
Santiago de Compostela, 
Josefa Galarraga



I. Limiar
O 2 de febreiro do 2023 cumprirase o centenario do pasamento de Manuel Murguía, 
fillo da oiartzuarra Concepción Murguía Egaña. Na xuntanza do Consello de Redac-
ción celebrada a finais de setembro do 2022, a amiga Pilar García Negro pediu que 
colaborara no vindeiro número da revista rosaliana Follas Novas cun artigo sobre 
a ascendencia vasca de tan ilustre persoeiro galego. No só aceptei gustosamente o 
encargo, senón que me sentín moi honrado por semellante tarefa. Por iso, quero 
deixar confirmado por escrito o meu fondo agradecemento á propoñente e aos de-
mais membros do Consello de Redacción da revista  por esta encomenda, que me 
enche de orgullo e satisfacción.   

Debo recoñecer abertamente que na excelente e maxistral biograf ía do profesor 
e amigo finado Xosé Ramón Barreiro atópase ampla información sobre o tema. Só 
procurei afondar e subministrar información complementaria, froito das pescudas 
en diferentes arquivos vascos, e doar hipóteses plausibles sobre algúns enigmas non 
resoltos. 

II. O avoengo ilustrado dos Egaña
Manuel M. Murguía era fillo de Concha Murguía Egaña. A nai naceu en Oiartzun o 
29 de xaneiro de 1806, nunha monumental casa de pedra, con capela, antigo hospital 

Xosé Estévez
Instituto Galego de Historia

ARTIGO
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dos peregrinos que entraban por Irún e deixaban o camiño costeiro para enfilar o 
interior de Guipuscoa por Astigarraga, Hernani, Andoain, Tolosa, Beasain, Segura, 
Zegama e o túnel de San Adrián até chegar á Terra Cha alavesa e por Vitoria-Gasteiz 
dirixirse cara Logroño  e empalmar co camiño francés ou vía francíxena. Ao longo 
de moito tempo transmitiuse o erro de que nacera en Tolosa –así o afirmaba Vicente 
Risco na biograf ía de Manuel Murguía–, baseándose probablemente no dado sub-
ministrado pola partida de defunción, que a situaba nesa vila guipuscoana. A partida 
engadía, ademais, outro erro, pois localizaba Tolosa en Biscaia. Os mesmos erros 
repítense na partida de bautismo de Manuel Murguía (18-maio-1833, un día despois 
de nacer ), non así na partida matrimonial (27-xullo-1833) (Barreiro 2012: 63-65), 
que sitúa correctamente o nacemento de Concha Murguía en Oiartzun, provincia de 
Guipúscoa, aínda que á nai de Concha aponlle o nacemento en Zumaia, “Provincia 
referida de Vizcaya”. Era moi frecuente nesa época e anteriores o nomear biscaíños 
a todos os vascos. En realidade, foi vivir á vila foral cando xa tiña 9 anos. Despois de 
varias pescudas en Tolosa, un artigo de Iñaki Querejeta deume a pista para mirar nos 
libros sacramentais de Oiartzun, onde felizmente atopei  a partida de bautismo de 
Concha Murguía, asentando definitivamente o nacemento dela nesta fermosa vila, 
cabeceira do igualmente fermoso val, onde vivo dende 1997.

No Arquivo Histórico Diocesano de Gipuzkoa (Oyarzun, libro 12º de bautiza-
dos, fº 139 vº.) áchase a partida de nacemento de Concha Murguía, que reza deste 
xeito:

“El día veinte y nueve de Enero de mil ochocientos y seis yo el vicario infto. solemte. baup-
tize a Maria Concepcion Juliana Sevastiana que nació a las quatro de la mañana del mismo 
dia hija legitima de Dn. Domingo Maria de Murguia natural de Yrun y Maria Felipa de 
Egaña de Zumaia. Los Abuelos Paternos Nicolas Josef y Pasquala de Azconobieta naturales 
de la Universidad de Yrun y los maternos Josef y Maria Cruz de Lizaso de Aizarna jurisdi-
cion de Zestona, siendo padrinos Dn. Sevastian de Oiarzabal presvitero beneficiado de esta 
parroquia y Dna. Maria Antonia de Urdinola. A quienes advertí el parentesco espiritual y 
su obligacion de que hago fee y firmo.

Dn. Celedonio Ygnacio de Zuaznavar.”

A  pétrea casa solar de nacemento, con escudo fidalgo e tres andares, é a actual 
Casa de Cultura do Concello de Oiartzun, que contén unha farturenta biblioteca 
adornada con doazóns de tres senlleiras personalidades da cultura vasca xa finadas: 
o crego e ex-Presidente de Euskaltzaindia (Academia da Lingua Vasca), D. Manuel 
Lekuona, do seu sobriño e tamén crego Juan Mari Lekuona, colega profesor da Uni-
versidade de Deusto, e Ramón Zulaika, sobriño do grande musicólogo, o capuchino 
Aitá Donostia.

Os avós maternos proviñan de Aizarna, poboación orixinaria da que xurdiu 
Zestoa ou Cestona, localidade moi coñecida por exercer algúns anos medicina nela 
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o escritor Pío Baroja, e por albergar un famoso balneario, frecuentado pola alta bur-
guesía a comezos do século XX. Lluis Nicolau D´Olwer, importante intelectual fun-
dador de Acció Catalana en 1922 e impulsor do pacto da Tiple Alianza vasco-gale-
go-catalá en 1923, era un asiduo visitante desta institución de augas medicinais. En 
Aizarna existen dous caseríos: Egaña garaikoa (o de arriba), o máis antigo, e Egaña 
azpi (o de abaixo). Os Egaña procedían destes caseríos do mesmo nome con ilustres 
devanceiros, como os alcaldes de Zestoa, Martín de Egaña, en 1610, Juan de Egaña 
e Celaya, en  1638, e Joakin de Egaña e Corta en 1728. Mais entre  os devanceiros de 
máis sona, todos eles rexos defensores dos Fueros, salientaron Domingo Ignacio de 
Egaña e o seu fillo, Bernabé Antonio de Egaña, o neto de Domingo, Pedro de Egaña 
e tamén outros como Casimiro Javier de Egaña, Julián Demetrio Ramón de Egaña ou 
Francisco Manuel de Egaña.

Domingo Ignacio de Egaña, nacido en Zestoa en 1727, foi arquiveiro da Real 
Cámara de Castela e secretario da Deputación Foral e das Xuntas Xerais, máximos 
órganos de goberno da Provincia de Guipúscoa, e autor do coñecido libro El guipuz-
coano instruido, publicado en Donostia-San Sebastián, en 1780, que recolle en orde-
nación alfabética os acordos, decretos e acontecementos máis importantes aconteci-
dos en Gipuzkoa durante uns cen anos.

O seu fillo Bernabé Antonio de Egaña sucedeu ao pai no cargo. Foi autor dun 
opúsculo polémico titulado Continuación de la memoria, que sobre las Fábricas de 
Anclas, de Palanquetas, de Baterías de Fierro, la Fandería, y otros establecimientos 
de la provincia de Guipúzcoa, impreso en Tolosa (imprenta Francisco de la Lama), 
1778. Tamén escribiu  Estado general de la cantidad de fanegas de trigo, que se cogie-
ron en cada uno de los pueblos, y uniones de Gipuzkoa en 1787. No opúsculo Egaña 
amosouse un apaixonado  defensor dos Fueros nun intre en que a monarquía borbó-
nica cuestionaba cada vez con máis forza o que chamaban “privilexios” forais. Aler-
taba os guipuscoanos contra o perigo que se escondía detrás das douradas palabras 
dun comisario de Madrid, Enríquez, traendo á colación as palabras dun innominado 
poeta:

“Guipúzcoa, yo os aviso, 
Vizcaya, yo os advierto 
Que so el Arbol de Guernica 
Y al arrimo de los texos 
Estiméis vuestra ventura  
Y apreciéis vuestro sosiego. 
Atended con reflexión 
Al apólogo de Fedro, 
En que el perro del aldeano 
No quiso ser compañero 
Del que en la ciudad vivía, 
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Porque registró en su cuello 
La señal de la cadena 
Que le tenía sujeto”

Na Colección Vargas Ponce, situada na Real Academia de Historia, figura, ade-
mais, un manuscrito de B. Antonio, co título de Disertación escrita por el licenciado 
U. Bernabé Antonio de Egaña, secretario de Juntas y Diputaciones de la provincia 
de Guipúzcoa, sobre los derechos de esta provincia y del Señorío de Vizcaya y cuatro 
villas de la costa de la mar a la pesquería del bacalao y ballenas en los puertos de 
Terranova, etc, para o que se valeu das novas e razoamentos da Disertación sobre el 
descubrimiento de Terranova, que foi lida nas Xuntas Xerais da Real Sociadad Bas-
congada de Amigos del País, en setembro de 1772. Mais Bernabé Antonio de Egaña 
é máis coñecido por unha interesante e filofuerista recompilación lexislativa da Pro-
vincia, titulada Instituciones Públicas de Guipúzcoa, que non chegou a imprimirse 
no seu tempo e foi publicada pola Deputación de Gipuzkoa, en 1992, con limiar e 
glosas da profesora Rosa Ayerbe.

Outros persoeiros relevantes desta saga familiar foron os seguintes. Casimiro 
Jabier de Egaña naceu en Zestoa en 1776, estudou Dereito na Universidade de Oñati, 
foi catedrático de Filosof ía e defensor dos Fueros. Julián Demetrio Ramón de Egaña 
naceu en Tolosa en 1786 e tamén se distinguiu pola defensa foral. Francisco Manuel 
de Egaña naceu en Zarautz en 1816, foi procurador nas Xuntas Xerais de Guipúscoa, 
deputado no Congreso e rexo defensor dos Fueros xunto a Pedro de Egaña y Díaz 
del Carpio. Este último, fillo de Casimiro Jabier de Egaña, nacido en Vitoria en 1803 
e finado en Zestoa en 1885, sería quizais o máis famoso dos Egaña, pois, ademais da 
rexa defensa dos Fueros no Congreso após o Convenio de Bergara de 1839, chegaría 
a ser ministro de Gobernación e Deputado Xeral de Álava. Co gallo da abolición 
foral de 1876 impulsada por Cánovas del Castillo, amosou a súa firme oposición a tal 
medida. Ten unha rúa dedicada en Donostia.

En resume, o avoengo materno dos Egaña salientou polas súas orixes na Gui-
púzcoa nuclear, ascendencia social no entorno provincial, un poder económico que 
lle permitiu a varios integrantes estudos superiores, o exercicio de altos cargos a ni-
vel provincial e estatal e unha ideoloxía proclive á defensa das institucións privativas 
forais.

III. A proxenie nobre dos Murguía
Os Murguía eran orixinarios de Astigarraga, lugar da casa solar dos señores de Mur-
guía, que exercían dende a Idade Media o padroado da Igrexa, posuían extensos pre-
dios,  cobraban rendas dos veciños, segundo consta en documentos do século XIV, e 
percibían portaxe no paso de Ergobia.
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O primeiro señor de Murguía do que se ten constancia foi Diego López de 
Salcedo, que viviu no século XIII. Semella que foi fillo natural dun dos Señores de 
Biscaia e que ostentou os cargos de Meiriño Maior de Álava e Guipúscoa entre 1261 
e 1291.

Os Señores de Murguía tiñan a súa casa-torre, probablemente construída no sé-
culo XI, no emprazamento onde se sitúa actualmente o Pazo de Murguía, reconver-
tido en gran hotel dende 2016. En 1382, sendo señora de Murguía Navarra Martínez 
de Oñaz, os veciños de Astigarraga subscribiron un contrato cos señores polo que 
debían de prestarlles unha serie de servizos e pagar uns tributos a cambio da protec-
ción e duns dereitos, recoñecidos polos segundos. Dende a Casa-Torre  exercían o 
seu dominio sobre a bisbarra, controlando ferrarías, muíños, montes e especialmen-
te o paso de Ergobia sobre o río Urumea, onde cobraban pontádego ás mercadorías 
e persoas circulantes. Cobraban aos veciños de Astigarraga diversas rendas, entre 
elas un porco cebado polo San Martiño (martiniega) e un carro de leña polo inverno. 
Exercían o padroado laico, institución moi frecuente en Guipúscoa, sobre a igrexa 
de Nosa Señora da Asunción, anexa ao pazo, o que comportaba  privilexios: ocupar 
un lugar preferente nas cerimonias litúrxicas na banda da epístola, ser enterrados no 
interior do templo, nomear os vicarios, cobrar os décimos e asistir aos ritos desde 
un pequeno coro lateral elevado con entrada directa dende o pazo, que aínda hoxe 
existe.

O Señorío de Murguía foi unha rara avis no ordenamento político-xurídico de 
Guipúscoa dende o século XIII até o século XIX. Constituía un couto cerrado, unha 
serie de terras e fincas propiedade dos señores, que non dependían administrati-
vamente de ningunha entidade local, senón que estaban sometidas directamente á 
xurisdición da “Hermandad” da Provincia.

Acerca do señorío dos Murguía hai anos elaborou un interesante estudo Ignacio 
Arocena, demostrando a importancia deste solar na bisbarra, próxima a San Sebas-
tián. Deica fai poucos anos Astigarraga era un anexo do concello da capital, acadan-
do logo a independencia de que hoxe goza, ademais de grande sona pola numerosa 
existencia de sidrarías, que lle dan unha renda per cápita das máis altas de Guipús-
coa. Os actuais propietarios do pazo dos Murguia son os Marqueses de Valdespina, 
que tiveron un forte protagonismo na carlistada de 1872-1876 e na actualidade xa 
perderon o  primeiro apelido Murguía,  pois teñen outro ilustre, Orbe. Manteñen o 
título e un cumprido arquivo con moitos documentos sobre o conflito carlista.

Na estela dos Murguía achamos un Juan Felipe de Murguía, alcalde de Astiga-
rraga,  casado con María Magdalena Lizarzaburu. Un fillo destes foi Nicolás Josep 
Murguía Lizarzaburu, que casou con Pasquala Antonia Azconobieta e foron vivir a 
Irún, onde Nicolás exercería como músico na Igrexa parroquial de Nosa Señora de 
Juncal, padroeira da cidade. Este matrimonio tivo tres fillos: Joaquín Tadeo, Felipe 
Domingo e Domingo María Joaquín Murguía Azconobieta.
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O primeiro naceu en Irún o 13 de xaneiro de 1759. Foi clérigo tonsurado en 
1771. Presentouse para organista na parroquia de Juncal, da que fora sacristán, pero 
non obtivo a praza. Marchou para Madrid co fin de formarse con Basilio Sessé e, 
despois, a Italia para estudar contrapunto. No ano 1788 gañou a praza de organista 
da catedral de Málaga, onde sería cóengo e morrería en 1836, deixando unha impor-
tante obra musical e dúas obras non musicais, unha delas de fervente carácter pa-
triótico, co gallo da invasión napoleónica, publicada en 1809 na cidade andaluza co 
resonante título de La Música considerada como uno de los medios más eficaces para 
excitar el patriotismo y el valor como revela na súa obra María Ángeles Quiñones. 
Probablemente, Joaquín Tadeo foi o autor da misa de requiem cantada no funeral 
dedicado a Rosalía no ano 1981 co gallo do traslado dos seus restos a San Domingos 
de Bonaval, e non o pai de Concha, Domingo Murguía. Deste último non se coñecen 
composicións musicais relevantes.

Do segundo fillo, Felipe Domingo Murguía só se coñece a información do seu 
bautizo o 24 de agosto de 1760 na igrexa de Nosa Señora de Juncal.

O terceiro fillo, Domingo María Joaquín Murguía Azconobioeta foi bautizado 
o 18 de febreiro de 1762 na igrexa de Nosa Señora de Juncal, foi o pai de Concha e 
o avó do noso Murguía. Foron os padriños nada menos que o matrimonio Domin-
go Joseph de Olazazal, casado en segundas nupcias con Doña Teresa de Murguía, 
señora da casa de Murguía e marquesa de Valdespina, que finaría en 1783 aos 53 
anos de idade. Domingo Murguía estudou música co seu irmán Joaquín Tadeo e 
exerceu de sacristán na parroquia de Juncal. En 1782, con 20 anos, obtivo a praza 
de organista na parroquia de Rentería. En 1786 casou na parroquia de San Pedro 
de Igeldo, poboación do concello de Donostia, actualmente en proceso de desa-
nexión, con María Felipa Egaña Lizaso, natural de Aizarna, xurisdición de Zestoa, 
de cuxo matrimonio nacería Concha Murguía Egaña, nai do noso Murguía.  En 
Rentería nacerían cinco fillos, de dous en dous anos: Joaquín María Nicolás, bau-
tizado en 1787, José Joaquín, bautizado en 1789, Joseph Luis, que recibiu as augas 
bautismais en 1791, Maria Josefa, bautizada en 1793, e Pedro Ignacio bautizado 
en 1796.

Destes cinco fillos nados en Rentería, destacou o segundo José Joaquín, músico 
notable. Levouno o tío con el a Málaga, onde acadou ser nomeado segundo organis-
ta da Catedral en 1815. Casou con Ana Serrano e tivo tres fillos. Deulle desgustos 
dabondo ao seu tío e ao Cabido polo vestiario, non moi axeitado ao seu labor, e polo 
alcoholismo. Morreu en Málaga en 1848.

En 1793-1794 produciríase a Guerra da Convención, na que as tropas revolucio-
narias invadiron Rentería e case toda Guipúscoa. Moitos veciños abandonaron a vila, 
entre eles a familia Murguía-Egaña, regresando ao rematar a contenda tras a sinatura 
da Paz de Basilea. Como consta no arquivo municipal, o Concello pagoulle o que lle 
faltaba por cobrar após a obrigada emigración.
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IV. Domingo Murguía, organista en Oiartzun
Mais en 1797 Domingo Murguía optaría á praza de organista de igrexa parroquial de 
San Estevo de Oiartzun, obténdoa o 17 de decembro do mesmo ano, un cargo mu-
nicipal que sufragaba o Concello. Seríalle concedida como vivenda o primeiro andar 
do antigo Hospital de peregrinos cunha horta anexa para complementar a magra 
economía familiar. Era, e é, unha pétrea e monumental casa solar con capela anexa, 
hoxe Casa de Cultura e Biblioteca de Oiartzun.

No arquivo Muncipal de Oiartzun (A.M.O.;SE-N4-L4-exped.2) áchase un longo 
documento coa toma de posesión da praza, as condicións que se lle impoñen e o 
salario a cobrar, dende logo moi superior ao que percibía en Rentería. O documento 
está asinado por todos os cabezas de solar oiartzuarras, veciños fijosdalgo, que tiñan 
representación no concello e participaban activamente nas deliberacións munici-
pais. A ringleira dos asinantes pode ollarse no texto:

“Concesión a Domingo Ma. de Murguia da plaza de organista  el 17-diciembre-1797.
Juan de Arrieta, escribano numeral del Valle de Oyarzun.

Certifico á los Señores que el presente vieren que las condiciones baxo las quales se 
confirio la plaza de horganista de este dicho Valle á Don Domingo María de Murguía y los 
arbitrios y fondos destinados al pago de su sueldo son del tenor siguiente.

En la sala de la casa Concegil de este valle de Oyarzun a diez y siete de Diciembre de 
mil setecientos y noventa y siete estando juntos y congregados los Señores Don Andres 
de Indart Alcalde y Juez ordinario del mismo Valle, Don Bruno de Sein y el capitan Don 
Francisco de Zuaznabar jurados mayores, y Don José Miguel de Arbelaiz Regidor parte 
mayor de los cinco capitulares que componen el Consejo Justicia y Regimiento de los ca-
balleros nobles hijos dalgo del dicho Valle, por testimonio de mi el infraescrito escribano 
de su ayuntamiento dixeron, que habiendo fallecido el siete del corriente el horganista 
de la Yglesia Parroquial del dicho Valle entraron á discurrir sobre la provision de esta 
plaza; pero tropezando á primera vista con la dificultad que no se podia esperar ningun 
pretendiente de la práctica y suficiencia necesarias por tan corta dotacion añal de ciento y 
quarenta pesos con que contribuye la renta de las primicias, y es el salario de dicha plaza, 
con la agregacion de quatro quartos por cada misa cantada: pues atendiendo al precio 
excesivo de los primeros artículos precisos  para la manutencion, no alcanza el diario 
que proporciona dicha dotacion á mantener con la decencia correspondiente ni aun un 
individuo solo deliberaron convocar ayuntamiento general de vecinos sobre este punto 
importante, y determinar el aumento de dicha dotacion en el modo menos gravoso que se 
pueda, con el objeto de lograr un músico horganista que sea de la habilidad é instruccion 
que exigen las funciones: y efectibamente habiendo sido convocados por publicata y á son 
de campana segun uso y costumbre concurrieron á este ayuntamiento los vecinos hijos-
dalgo siguientes:

Salvador de Retegui, Salvador Vitor de Olaciregui, D. Luis de Oyarzábal, D. Francisco 
de Lecuona, D. Miguel Antonio Beldarrain, Manuel de Sorondo, Xavier de Arpide, Sebas-
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tian de Aramendi, Joseph Antonio de Retegui, Ygnacio de Retegui, Sebastian de Michelena, 
Sebastian de Macuso, Juan Antonio de Olaiz, Ramon de Arbelaiz, Sebastian de Berrondo, 
D. Joseph Joaquin de Sein, Juan de Sein, Juan Joseph de Alzaga, Miguel Ygnacio de Olazi-
regui, Sebastian de Michelena menor, Tomas de Oyarvide, Feliz de Arocena, Sebastian de 
Sarasti, Miguek Antonio de Arbelaiz, Ygnacio de Olascuaga, Marcos de Olaizola, Manuel 
de Sorondo menor, Andres de Oyarzabal, Joseph Ygnacio de Arbide, Baltasar de Berron-
do, Pedro de Rezola, Pedro Antonio de Rezola, Damian de Oyarzabal, Juan de Berrondo, 
Nicolas de Olaiz, Joaquin de Rezola, Ygnacio de Aristizábal, Nicolas de Ynciarte, Joseph 
Ygnacio de Sistiaga, Francisco Antonio de Albistur, Joseph Antonio de Macuso, Francisco 
Antonio de Ribera, Martin de Arizabalo, Salvador de Yragorri, Joseph Antonio de Yragorri, 
José Ygnacio de Zapiain, Tomas Ygnacio de Oyarzabal y estando así juntos y congregados 
y leydose por mí el escribano el punto de esta combocatoria, todo el ayuntamiento de una 
conformidad, acordo y decreto que en atencion á ser constante quanto se ha propuesto por 
los señores capitulares, y á que por los precios subidos de los alimentos es indispensable 
fixar una dotacion de doce reales diarios para el horganista se señalen á este como desde 
luego señalan por su salario añal las partidas siguientes:

Dos mil y cien reales vellón sobre las rentas primiciales de dicha parroquia para que 
añalmente los cobre por tercios en la forma que hasta ahora se ha acostumbrado.
Trescientos reales sobre las misas cantadas que ocurran, llevando quatro quartos en 
cada una tambien en la forma que hasta aqui ha llebado el organista.
Doscientos reales sobre los baptizos que sucedan en dicha Parroquia, llevando dos 
reales en cada uno que los debera pagar el padrino.
Sesenta reales sobre los matrimonios que se celebren en la misma Parroquia tambien 
a dos reales en cada uno que debera pagar el contrayente.
Seicientos reales sobre el derecho de contador de la Provision del vino del Valle, siendo 
de cargo de obligacion del organista el tomar y lleva e la cuenta y darla al proveheedor 
á quien desde luego para siempre se sugeta a dicha contribucion y á no valerse de otro 
que el dicho organista para dicha cuenta del peso. Y por afirmar este ramo, manda el 
ayuntamiento que ahora, y en adelante, todos los años, se ponga por condicion esta 
clausula en las almonedas y remates de dicha provision, pena de que omitiendola, sean 
responsables los Capitulares y se les exijan los seiscientos reales.
Quatro cientos y cincuenta reales sobre las tres cofradias de Sacramento de San Ysi-
dro y San Miguel que estan fundadas en dicha Parroquia para que cada una pague al 
organista ciento y cincuenta reales al año y á ello sean compelidos los mayordomos. 
Trescientos treinta y dos reales y medios que importa la renta añal del primer alto del 
Hospital de San Juan de este Valle con su huerta, que desde luego se agrega al organista 
para su habitacion y manda el ayuntamiento que D. Joseph Vicente de Zialceta, que la 
ocupa la deja libre para el dia once de noviembre del año proximo de noventa y ocho.
Y respecto á que para completar los doce reales diarios faltan trescientos treinta y siete 

reales y medio, y á una mera insinuacion del ayuntamiento los Señores Constituyentes del 
Cabildo Eclesiastico del Valle por si y por los ausentes, con su acostumbrada generosidad, 
por concurrir á un fin tan útil, han ofrecido ceder, y han cedido los dos pesos y medio que 
cada uno de los nueve beneficiados lleva por refaccion cobrable del rematante, y fiador del 
derecho del donativo del vino, se agregan los veinte y dos pesos y medio de esta donacion 
á la renta del organista para que este por si los cobre analmente.
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Y componiendo estas partidas quatro mil trescientos y ochenta reales que por cada dia 
del año corresponden los doce reales de vellon fixa el ayuntamiento esta dotacion para el 
organista de esta Parroquia y abliga al Valle y sus vecinos presentes y futuros á observar, 
cumplir y executar esta determinacion y da poder á los Señores Capitulares, para que con 
previos informes, elijan un facultativo Músico, que los deseos del Valle, y le hagan escritura 
con expresión de las cargas y obligaciones.

Con la qual se dió fin á este Ayuntamiento.
firmaron los Señores Capitulares, y vecinos que sabian, y por su mandado yo el escribano. 

=Antonio de Indart=Bruno de Sein=Francisco de Zuaznávar=Joseph Miguel de Arbelaiz=Luis 
de Oyarzábal=Francisco de Lecuona=Miguel Antonio de Beldarrain=Manuel de Sorondo=Jo-
seph Joaquin de Sein= Salvador Victor de Olaziregui=Juan Antonio de Olaiz=Francisco Xavier 
de Arpide=Francisco Antonio de Albiztur=Juan Antonio de Sein=Sebastian de Michelena=-
Salvador de Retegui=Por mandado de sus mayordomos Ygnacio Vicente de Sarasti.

Concuerda este Documento con su original que queda en el Registro de Acuerdos del 
Valle el año de mil setecientos noventa y siete, fé de ello lo signo y firmo.

Juan de Arrieta”.

Durante a estadía en Oiartzun, o matrimonio Murguía Egaña sería agasallado co 
nacemento doutros catro fillos: José Ramón, bautizado o 15 de febreiro de 1799; María 
Fidel Ignacia Josefa, o 15 de abril de 1801; Celedonio, o 23 de decembro de 1803 e a últi-
ma, a nosa María Concepción Juliana Sebastiana, o 29 de xaneiro de 1806, nai de Manuel 
Murguía.

Unha prole tan numerosa tiña moitos gastos e obrigaba a facer moitas cába-
las para solucionar todas as necesidades familiares e manter tanta descendencia, o 
que explica as continuas peticións económicas ao Concello por parte de Domingo 
Murguía nestes anos oiartzuarras, unha constante que se prolongaría nos tempos de 
residencia en Tolosa. Con anterioridade, durante a Guerra da Convención e cando 
aínda non se repuxeron desa contenda, aconteceu a invasión napoleónica de 1808-
14, que provocou abundantes débedas nos concellos. Estes víronse agobiados para 
facer fronte ás cargas municipais e ao pagamento dos salarios dos funcionarios, de 
tal xeito que pediron créditos, venderon bens comunais e adiaron pagos, como estu-
daron polo miúdo Arantxa Otaegui e Isabel Mugartegui. A documentación das con-
tas municipais, pertencentes ao Arquivo Municipal de Oiartzun, exhumadas polo 
amigo Xabier Alberdi Lonbide, ex-alumno e actual director do Museo Marítimo de 
Donostia, que amabelmente me subministrou, pon de manifesto as penurias de Do-
mingo Murguía.  Mostra dabondo é este escrito, referido o 15 de novembro 1812, 
onde obra unha comunicación de Domingo Murguía, solicitando o pagamento de 
seu soldo ao Concello de Oiartzun (E/4/4/2):

“M. N. y M. L. Valle de Oyarzun Domingo Maria de Murguia organista en la parroquial 
yglesia de Vuestra Señoria con todo respeto dice que a pesar de las consideraciones que 
tiene a las atenciones urgentes de Vuestra Señoria es tal la situacion del exponente y su 
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familia que por ella se ve obligado a molestar a Vuestra Señoria por lo que suplica tenga a 
bien (quando Vuestra Señoria no halle otro medio) el de mandar supla la fabrica y que para 
ello le libre en algun primiciero el de que le pague los 168 reales y 17 maravedis en vellon 
mitad de los 337 reales y 17 maravedis de vellon que el ilustre cabildo corresponden del 
ramo del donativo cuia cantidad se le esta consignado por su empleo de organista. espera 
de la benignidad de Vuestra Señoria este favor en que recivira merced. Oyarzun 15 de no-
viembre de 1812. Domingo Maria de Murguia”.

V. Traslado a Tolosa

Domingo Murguía Azconobieta xa actuara en xullo de 1810 como membro –“cen-
sor”– do tribunal de oposición para cubrir a vacante de organista de Santa María 
de Tolosa por morte  do titular Joseph Joaquín de Echaiz, concedéndolla ao frade 
franciscano José Ignacio de Larramendi. Mais en xuño de 1814 cesou este organista 
por abrirse novamente o convento tolosarra dos franciscanos, após a clausura por 
mor da francesada (1808-14), e Domingo Murguía solicitaría a praza de organista da 
Igrexa de Santa María de Tolosa, tomando posesión o 1 de xaneiro de 1815.  Daquela, 
a vila foral de Tolosa tiña unha grande importancia, no só por ser centro dun intenso 
mercado comarcal -que aínda segue-, senón tamén por residir nela as institucións 
provinciais. Probabelmente mellorou, por tanto, as condicións económicas do con-
trato. En Tolosa entrou en contacto co Conde de Villafuertes, todopoderoso señor da 
bisbarra, a quen se vincularía politicamente.

O III conde de Villafuertes era naquela altura Don Manuel José Zavala y Acedo, 
(Villafranca, 1772-Alzo, 1842), nado no seu pazo de Villafranca, hoxe Ordizia, casa-
do con Doña Escolástica Salazar, con quen se carteará, peticionario, Domingo Mur-
guía, como consta na documentación do arquivo Zavala en Donostia. Este arquivo 
contén documentación de 28 pólas da familia e está situado na rúa Easo, 3º, aínda 
que a documentación está dixitalizada na plataforma do Goberno Vasco, Dokuklik. 
O grande impulsor deste arquivo e a súa dixitalización foi Luis María Zavala, con 
cuxa amizade me honro.

O conde de Villafuertes era un dos grandes controladores do poder local e un 
dos máis importantes posuidores de terras, leiras, muíños, ferrarías e outros predios 
de Guipúscoa, con pazo en Tolosa, denominado Aramburu, hoxe rehabilitado para 
Casa de Cultura. Foi alcalde e xuíz ordinario de Tolosa con 19 anos, procurador da 
vila en varias Xuntas Xerais, Deputado Xeral adxunto en 1801, Deputado Xeral de 
Tanda en 1803, 1804, 1805 e 1815, Deputado Xeral de Partido en 1813, Xefe Político 
(1820-1823), Correxidor de Guipúscoa en 1839 e senador.

Zavala foi o prototipo de aristócrata ilustrado vasco, interesado polas posibi-
lidades prácticas do progreso científico, aplicadas ao fomento da economía, e moi 
prudente en materias políticas. Non colaborou coa ocupación francesa, o que lle 
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valeu non ser depurado ao retirarse o invasor. Elixido deputado xeral nas Xuntas de 
Deva (1813), o Goberno  nomeouno xefe político (gobernador civil) da provincia, 
encargándolle executar a transición ao novo réxime derivado da Constitución de Cá-
diz. Zavala intentou compatibilizar o novo sistema constitucional con elementos do 
antigo réxime foral, buscando un acomodo entre  a “constitución nativa e orixinaria” 
e a nova Constitución nacional española. Emporiso, tivo que pregarse á aplicación 
uniformista do réxime común, que non deixaba ningún lugar para as particularida-
des forais.

Nomeado xefe político de Guipúscoa no Trienio Liberal (1820-23), Zavala in-
tentou de novo salvagardar certas prerrogativas forais, sen resultado. O réxime cons-
titucional  aplicouse nas provincias vascas con rigoroso unitarismo. Coa entrada dos 
Cen Mil Fillos de San Luis (1823), abandonou Guipúscoa con outros liberais en re-
tirada, refuxiándose en Ferrol e pasando a Francia. Puido volver á súa terra en 1824, 
aínda que, debido a reacción absolutista, foi excluído das institucións.

A partir do novo réxime liberal do Estatuto Real (1834), Villafuertes foi un dos 
creadores do fuerismo liberal, movemento que propugnaba a continuidade dos fue-
ros vascos no novo Estado. Pretendía compaxinar fueros e liberalismo, é dicir, man-
ter a vella esencia fuerista e compaxinala co liberalismo, especialmente en materia 
económica, co fin de ampliar o mercado, suprimindo, por exemplo, as aduanas inte-
riores. Co gallo da Primeira Carlistada (1833-1839), foi en 1837 un dos impulsores da 
la campaña “Paz y Fueros”, que  promovía no carlismo vasco e o abandono das armas 
e lograr un fin transaccional da guerra, sobre a base da confirmación dos fueros polo 
Estado liberal, apoiándose na bandeira  de “Paz y Fueros”, levantada polo escribano 
Muñagorri (1838).  

Domingo Murguía, posibelmente, xa estaba imbuído dos ideais liberais polo seu 
nacemento na cidade fronteiriza de Irún, núcleo moi importante, xunto a Donostia, 
de penetración do liberalismo de raigame francesa. Ao trasladarse a Tolosa, Domin-
go Murguía entrou en contacto e acolleuse ao abeiro do Conde de Villafuertes e aos 
círculos liberais-fueristas da vila.

No arquivo da familia Zabala consérvase algunha documentación das relacións 
de Domingo Murguía con esta familia, sobre todo coa Condesa, Dona Escolástica. 
Reaparecen de novo as necesidades económicas de Domingo Murguía, quen  acode á 
Condesa para solucionalas. Estas penurias semellan un sino que acompañará tamén 
a familia Manuel Murguía-Rosalía.

O 20 de setembro de 1816, Domingo Murguía (AZ, A.29/8) pedíalle 3 fanegas 
de trigo para as necesidades familiares, coa promesa de devolvelas polo Nadal. A 
Condesa ordenou entregarllas, mais ao prezo corrente.

En setembro de 1822 obra no arquivo Zavala nova carta de petición doutras tres 
fanegas de trigo por parte de Domingo Murguía, onde se revela que o fillo Ramón 
traballaba na secretaría política do Conde e non lle pagaban. A Condesa contéstalle 
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de xeito brusco, advertíndolle a Murguia que “le engañan sus hijos, y como cada uno 
por su lado gastan como unos duques, no es extraño que Ud. se vea como se ve”. As 
estreiteces económicas da familia Murguía serán continuas, a xulgar por cartas pos-
teriores, sobre todo unha de 1829, pois Domingo vivía “en extrema miseria”.

Tamén padecería Domingo Murguía outros desgustos, así mesmo relacionados 
coa economía, pois en xuño de 1820 denegáronlle, “por no tener la villa antecedente 
alguna”, 156 reais do custo da copia e porte dunha Misa a 2 coros e toda orquestra, 
obra do mestre de capela da catedral de Valladolid, D. Fernando Ahiquens (sic, por 
Haykens), compositor e mestre que exerceu o cargo na cidade castelá entre 1791 e 
1818 (Apuntes inéditos de P. Elósegui).

En resumo: a familia de Manuel Murguía, tanto pola banda paterna, os Murguía, 
como materna, os Egaña, procedían de familias de avoengo ilustrado, mais dunhas 
pólas colaterais vidas a menos e con numerosa prole.  Os apuros económicos e os 
gastos excesivos foron frecuentes, polo que algúns membros víronse na obriga de 
exercer oficios de criados e o mesmo pai finou pobre, acollido na casa do conde de 
Villafuertes.

Mais a situación política cambiaría radicalmente en 1923 coa invasión do terri-
torio   guipuscoano e a entrada dos Cen mil fillos de San Luis, dando fin ao chamado 
Trienio Liberal (1820-1823).

VI. Intervalo galego en 1923 e volta a Tolosa 
En 1820 produciuse o levantamento de Rafael Riego e Antonio Quiroga, da proxenie 
betanceira dos Quiroga, que supoñía a restauración do liberalismo despois de seis 
anos de hexemonía absolutista entre 1814 e 1820. Mais foi unha etapa efémera este 
Trienio Liberal, pois o 7 de abril de 1823 entraban en Guipúscoa as tropas francesas 
dos “Cen mil fillos de San Luis”, ao mando do Duque de Angulema, sobriño do rei galo 
Luis XVIII. Estas forzas foran enviadas pola Santa Alianza europea tras o Congreso de 
Verona (1822), a petición de Fernando VII co fin de restaurar o Absolutismo.

Os liberais guipuscoanos optaron pola retirada ante o avultado e poderoso exér-
cito invasor.

Por unha banda, os voluntarios nacionais liberais agrupados nun batallón gui-
puscoano, mandado por Ramón Zugarramurdi, no que se integrou unha numero-
sa compañía tolosarra (en marzo de 1823 estaba composta por 202 voluntarios, só 
superada por Donosti con 203, segundo o profesor Félix Llanos)  iniciaron un re-
pregamento terrestre cara Cantabria e Asturias con final na Coruña. O periplo de 
esta expedición, nun ton dabondo ditirámbico, está relatado por un protagonista, 
Gracián de Urteaga. Coidamos que Domingo Murguía non iría neste continxente 
expedicionario por mor da súa avanzada idade, pois con 61 anos non están os ósos 
do corpo para aturar unha longa viaxe a pé, con macuto e fusil incluídos. Tampouco 
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cremos que Concha Murguía iría neste corpo expedicionario, pois era unha moza de 
17 anos, se é que ambos foron a Galiza nesta andaina.

Por outra banda, o Conde de Villafuertes e o seu séquito, no que se incluía o seu 
fillo Ignacio, optaron pola ruta marítima, que coñecemos a través da información 
doada polo rico arquivo Zabala. Saíron de Tolosa o 6 de abril e despois de embarcar 
en Donostia chegaron a día 10 a Santander, de onde partiron o 25 cara Xixón e A 
Coruña, onde arribaron o 28. Entre A Coruña e Ferrol permaneceron até setem-
bro. Após a capitulación da liberal Coruña en agosto decidiron retornar por terra, 
concretamente por Burgos, a Guipúscoa. A maior parte do tempo, o Conde residiu 
en Ferrol, na casa dun parente, de apelido Alzedo. Ao volver a Guipúscoa e decatar-
se do ambiente hostil existente, determinaron marchar a París, aducindo o motivo 
dos estudos dos fillos, Ignacio e Ladislao. Alí estaría até 1826 que regresou, cando a 
amnistía de 1824 e o levantamento do embargo dos seus bens imposto en 1823 lle 
permitiron volver con absoluto sosego.

Nin no arquivo Zabala nin nos apuntes inéditos de Pedro Elósegui atopamos 
alusións a presenza de Domingo Murguía e dos seus fillos en Tolosa, polo que, aín-
da que non haxa certeza, parece deducirse que Domingo e algún ou varios fillos/as 
acompañaron o conde até Galiza. O seu fillo Ramón traballaba na oficina política do 
Conde e outra filla Josefa era aia da Condesa, Dona Escolástica, e tampouco é des-
cartábel que Concha exercese algún tipo de mester na casa condal.

Os primeiros datos que nos permiten evidenciar a presencia de Domingo Mur-
guía, non de Concha, en Tolosa datan de 1826, aínda que podería ter volto en 1824 a 
causa da amnistía dese ano.

En novembro de 1826, Domingo Murguía queixábase ao concello de que o sa-
cristán leigo e os acólitos negábanse a levantar os foles do órgano. O concello res-
pondeulle que esa obriga correspondía ao organista e non a sacristía (Apuntes inédi-
tos, P. Elósegui).

En novembro de 1828, unha información aseguraba que Domingo carecía de 
vista suficiente para tocar. Foi substituído polo seu fillo Pedro Ignacio, que exercía de 
músico na igrexa dende facía 15 anos. Pero debeuno de facer tan mal que foi desbo-
tado para cumprir co oficio (Apuntes inéditos, P. Elósegui).

En marzo de 1829, afirmábase que o organista Murguía vivía na miseria polo 
atraso en cobrar o seu salario e acordaban facilitarlle 320 reais (Apuntes inéditos, P. 
Elósegui).

O 1 de febreiro de 1832 era nomeado Martín Lacarra como substituto do orga-
nista titular Domingo Murguía e en outubro dese mesmo ano ocupaba definitiva-
mente o cargo de organista titular o mencionado axudante Martín Lacarra, polo que 
Murguía pasaba a situación de  xubilación (Apuntes inéditos, P. Elósegui).

O 25 de xaneiro de 1839, “Pepa Murguía” é mencionada como asistenta ao parto 
dunha coñecida da Condesa, Fausta. (Archivo Zabala).
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O 19 de setembro de 1842, o xenro da condesa, Miguel María de Alcibar-Jau-
regui Michelena (1789-1862), escribíalle a Dona Escolástica. Miguel María estaba 
casado con María Dolores Zavala Salazar. A esta, na excursión acompañábaa a cu-
ñada, Ana Pepa, e unha aia Josefa Murguía, filla de Domingo. O mesmo que o pai 
morou até á súa morte na casa dos Zabala.  A carta contiña novas da viaxe a Alzo, 
poboación non moi lonxe de Tolosa, con motivo de ver o famoso xigante da locali-
dade, que medía “7 pies y 4,1/2 pulgadas de alto, medido dos veces y con cuidado por 
nosotros mismos. Por julio cumplió 24 años y la rareza de su desarrollo esta en que 
hasta los 22 no se le notaba una altura extraordinaria, y desde esa epoca ha crecido 
pie y medio, se va llenando, y no hay alimento que le satisfaga. Es un fenomeno digno 
de verse y describirse” (Archivo Zavala, 135). O xigante de Alzo era Miguel Joaquín 
Eleicegui Arteaga (1818-1861). Padecía a doenza do xigantismo. Foi paseado polas 
cortes europeas. Chegou a medir 2,42 de altura, 203 quilos de peso e calzaba o 63. 
En 2017 acadou sona e premios una película biográfica “Handia”, sobre a figura deste 
curioso personaxe.

 Domingo Murguía finaría o 22 de marzo de 1844 “por enfermedad gangrena”, 
segundo recollía a partida de defunción, en extrema pobreza, acollido na casa do 
Conde pola magnanimidade da condesa, Dona Escolástica Salazar (Apuntes inédi-
tos, P. Elósegui).  

Segundo Ignacio Querejeta, Domingo Murguía compuxo unha Misa de Re-
quiem, da que se sacarían copias para ser cantada no traslado dos restos de Rosalía 
de Castro a San Domingos de Bonaval en maio de 1891. La Patria Gallega, periódico 
santiagués da época dirixido por Manuel Murguía, corroboraba que se interpretou 
“la misa de requiem para voces solas y contrabajo, obra maestra y clásica de su abuelo 
del Señor Murguía, que fue maravillosamente interpretada por la capilla que dirigía 
el eminente pianista y maestro compositor Don Manuel Chaves”. Emporiso La Gaze-
ta de Galicia atribuía a Misa a un “pariente” de Murguía, probabelmente o irmán 
organista de Málaga, Joaquín Tadeo.

Nestes anos que van de 1823 a 1833 non atopamos información que nos desvele 
se Concha Murguía se atopaba en Tolosa ou en Galiza, un enigma que intentaremos 
desvelar sen conseguilo totalmente.

VII. A marcha a Galiza de Concha Murguía  e a relación con
Juan Martínez de Castro
Debullar este apartado co mínimo rigor científico require algunhas apreciacións pre-
vias. Non temos ningún relato nin documento que nos proporcione novas certas da 
andaina de  Concha Murguía entre 1823 e 1833, como apareceu en Galiza e o periplo 
que percorreu. Tampouco sabemos como e cando coñeceu o seu futuro marido. Só 
contamos cunha mínima información, ás veces contraditoria. Nin Concha nin o seu 
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home deixaron nada escrito sobre do tema e só o seu fillo, Manuel, que foi moi par-
co, amosou uns mínimos pormenores. Non sabemos exactamente as razóns destes 
prolongados silencios sobre da súa ascendencia paterna e materna. Podemos sospei-
talas, pero sería elucubrar en balde, o que non corresponde a un historiador honesto.

Xosé Ramón Barreiro, na súa maxistral biograf ía de Manuel Murguía, debulla  
dúas hipóteses. Nós non faremos máis que expoñelas e engadiremos humildemente 
algunhas leves achegas.

A primeira hipótese, que o admirado profesor e amigo X. R. Barreiro conside-
raba improbábel, adxudicábaa a Monterroso Devesa e a este servidor. Segundo ela, 
Concha acompañaría o seu pai até Galiza en 1823 e alí ficaría para sempre. Mais un 
texto do propio Murguía desmontaría esta teoría (Barreiro 2012: 48):

“No en vano mi madre me llevó en sus entrañas, en los mismos días amargos en que decía 
adios para siempre al país en que había nacido y que no debía ver más”.

Segundo este texto, Concha sairía grávida de Tolosa en 1833. Mais X. R. Barrei-
ro, mellor que ninguén, coñecía o poder de fabulación, a capacidade hiperbólica e 
a exaltación lírica das que ás veces Murguía facía gala, ademais das artimañas que 
utilizou para despistar sobre as orixes e vicisitudes familiares. Como mostra vale este 
texto (ibidem: 56-57):

“Siempre he creido que entrar la ajena curiosidad en los secretos de la vida de los que hon-
raron su país con sus obras, bajo el pretexto de conocer la vida interior de los infortunados, 
es un pecado mortal. ¿Para qué se necesita saber lo que debe callarse cuando ni relaciona 
ni importa con su obra? (....). Cuando yo no quiero recordar ni mis horas de felicidad ni mis 
angustias, menos deseo que ni unas ni otras se hagan públicas, porque nadie tiene derecho 
a tanto”.

A segunda hipótese, case tan improbábel como a primeira, segundo Barreiro, con-
sistiría en que o boticario Juan Martínez estabeleceríase durante algún tempo en Tolo-
sa  ou nalgunha das vilas próximas e alí coñecería Concha Murguía. Deixouna grávida 
e esta viaxaría en estado a Coruña. Persoalmente investiguei no arquivo do concello de 
Tolosa entre os anos 1823-1833 e non atopei ningún farmacéutico, chamado Juan Mar-
tínez. Non hai certamente os documentos de impostos de contribucións industriais, 
pero si aparece información sobre boticarios da vila e ningún deles se chamaba Juan 
Martínez, o que, polo menos, resulta raro. Por outra banda, aínda resulta máis estraño 
que  Concha viaxase grávida a Coruña dende Tolosa, vistos os medios de transporte, as 
malas condicións das estradas e o troupeleo das dilixencias da época.  É moi probábel 
que dese a luz antes de chegar a Beasain. Pola miña experiencia de taxista en Quiroga 
podo asegurar que, debido ás malas condicións das estradas cheas de fochancas nos 
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anos 60 do século pasado, tiven que axudar nalgún parto na rebotica dunha farmacia 
na Pobra de San Xiao antes de chegar ao hospital en Lugo.    

Sigo pensando que a primeira hipótese é máis verosímil. Razoo a miña suposi-
ción. O porto da Coruña adquiriu unha notábel expansión na segunda metade do 
século XVIII e primeiro terzo do XIX.  Influíron no crecemento tres factores enca-
deados: o estabelecemento dos buques-Correos Marítimos  con destino a Habana, 
Montevideo e Bos Aires, con partida e retorno da Coruña dende 1768; a promulga-
ción da lei de libre comercio con América en 1778 dende 13 portos peninsulares, 
entre eles o da Coruña;  e a creación do Real Consulado de Comercio na Coruña en 
1785.

Estes tres elementos orixinaron o asentamento na Coruña de importantes colo-
nias de comerciantes foráneos, destacando entre eles os cataláns e os vascos. Estes 
últimos, ademais, distinguíanse polo seu carácter endogámico, a articulación de re-
des propias clientelares e, incluso, a creación de asociacións ou congregacións con 
igrexa propia (-non é o caso da Coruña-), que aglutinaban aos de “nación vizcaína”, 
como aconteceu en Madrid, Sevilla ou Cádiz, estudadas polo profesor e amigo Al-
berto Angulo.

As obras de diversos historiadores como Enrique Martínez Barreiro, Luis 
Alonso Álvarez, José Ángel Sánchez García e Consuelo Mariño Bobillo amosan a 
presencia na Coruña dunha relevante fornada de comerciantes vascos: Miguel de 
Goyeneche, Pedro María de Mendinueta, Josep de Aperribay, José Antonio Aguirre 
Ariztondo, os irmáns Antonio e Juan Bautista de Larragoiti, Agustín de Elorriaga, 
os irmáns Pablo e Nicolás Acha, Pedro de Amunarriz, Josep Antonio de Lequerica, 
Tomás Arostegui, Baltasar Rubio de Ibarreta, Juan de Zubieta, José Ortiz de Zárate, 
Luis Bernardo Endaya, Agustín Elzuardi, José Ignacio Elleicegui, Arana, Ezcurdia, 
Ibarreta etc.

Non puido ficar Concha na Coruña como criada ou costureira na casa dalgún 
destes comerciantes entre 1823 e 1833?. O Conde de Villafuertes tiña parentes en Fe-
rrol, os Alzedo. É moi posíbel que os tivese tamén na Coruña, dada a ampla parentela 
da familia Zavala, vinculada a relevantes clans vascos.

Sexa cal for a realidade, o certo é que Concha Murguía ficou grávida antes de ca-
sar e deu a luz o neno Manuel M. Murguía o 17 de maio de 1833, na aldea de Froxel, 
freguesía de Oseiro, na casa de Antonio Pan, amigo do boticario Juan Martínez, quen 
recoñeceu como pai a crianza no acto do bautismo ao día seguinte. Juan e Concha 
casarían na igrexa de San Nicolás da Coruña dous meses máis tarde, o 27 de xullo, 
legalizando a prole.

O matrimonio viviu na Coruña  e o pai estivo confinado por ser carlista entre 
1834 e 1837.

O 8 de decembro de 1835 naceu outro fillo, Francisco Nicolás, e o 7 de novem-
bro de  1837 unha filla, Josefa Teresa.



XOSÉ ESTÉVEZ 27

En 1839 Juan Martínez trasladouse a vivir a Santiago, onde posuía outra farmacia.  
En 1842 mercaría unha casa e pasaría a vivir nela, pero sen a muller nin os fillos, polo 
que todo parece indicar que Concha e o marido se separaron cara 1842. Non se sabe 
nada dela até 1854, en que aparece vivindo na rúa das Hortas, 14, nunha pensión da 
que era titular un zapateiro, Juan Prado. Concha aparece rexistrada como costureira e 
viúva. Vivía da agulla para sobrevivir e ocultaba o verdadeiro estado civil, algo normal 
na época, pois supoñía un estigma social que unha muller estivese separada.  X. R. Ba-
rreiro (ibidem: 71) cita un tratadista contemporáneo, M. Bonald, que dicía:

“Toda mujer separada de su marido, aun cuando fuese por violencia y malos tratamientos  
debería retirarse por el resto de su vida a una sociedad religiosa (....) por el escándalo de un 
ser que está fuera de su sitio natural”.

Esta separación debeu de ser un trauma para o fillo Manuel Murguía, feito que 
sempre silenciou, e explica tamén en parte o cariño decote manifestado cara a nai, a 
xeito quizais de compensación póstuma ou arrepentimento por non expresarlle en 
vida o amor que lle profesaba.

Concha Murguía finaría de “una lesión del corazón que no le dió lugar a recibir 
sacramento alguno”, segundo consta na partida de defunción, o 13 de  xullo de 1854, 
na rúa  das Hortas, nº 14, non lonxe de onde viviu Isaac Díaz Pardo e un pouco máis 
da catedral de Santiago. O libro de defuntos, ademais de repetir o erro do seu  na-
cemento en Tolosa de Biscaia,  tamén acredita que estaba casada con Juan Martínez 
e que este f íxose cargo do funeral, con sete cregos, na parroquia de San Fructuoso, 
e do enterro no cemiterio xeral (AHDS, Fondos parroquiais, libros de defuntos da 
parroquia de S. Fructuoso, 1854-1888).

Non levou unha vida agradábel Concha Murguía. Nacida nun familia modesta, 
cun certo nivel cultural, pois ela mesma lle recitaba longas poesías ao neno Manuel 
posibelmente en éuscaro, emigrante ou exiliada con saudades éuscaras (herrimina, 
en éuscaro), embarazada de cabana, como din no Courel, separada matrimonial e 
finada de súpeto relativamente xoven, aos 48 anos, nun fogar que non era o seu, é de 
supoñer que soñaría con outra traxectoria vital, e co corazón viaxando polo recun-
chos do val nativo, como facemos decote os que non atopamos lonxe da nosa patria 
sublimada pola distancia.

VIII. A influencia materna en Murguía
No catálogo da biblioteca pertencente a Murguía só se atopa un libro de autor vasco, 
Sobre los fueros de Guipuzcoa, do xesuíta andoindarra Manuel de Larramendi, finado 
en 1766, amigo do tamén xesuíta Luis Losada, filósofo e catedrático de Salamanca, 
natural de San Vitoiro, Quiroga.  Nas investigacións precisas para a nosa tese de dou-
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toramento, tampouco atopamos relacións de Murguía con fueristas ou nacionalistas 
vascos, agás unha colaboración sobre o Corpus Christi en Galicia na Ilustración de 
Álava (Tomo II-Julio-agosto-septiembre, 1886, pp. 1-12), artigo no que alude sorpren-
dentemente con cariño a seu pai. Dirixía esta revista o fuerista e masón Fermín Herrán 
Tejada (Salinas de Añana, 1852-Bilbao, 1908). Nela colaboraban un elenco variado de 
escritores de diferente signo político-ideolóxico: fueristas como os Herrán; nacionalis-
tas como os Apraiz; federalistas como Ricardo Becerro de Bengoa, e outros como José 
María Zavala, da familia dos Condes de Villafuertes. Só coñecemos vínculos do ma-
trimonio Murguía-Rosalía durante a estadía en Madrid co biscaíño  Antonio de True-
ba, “Antón de los Cantares”, a quen menciona Rosalía no limiar de Cantares gallegos. 
Emporiso, é ben sabido que Manuel Murguía e Rosalía tiveron relacións máis intensas 
con eminentes persoeiros do catalanismo, cuxa análise brinca os valados deste tema.

X. R. Barreiro detallou as malas relacións que Murguía mantivo co seu pai, deri-
vadas de seu peculiar carácter, da rebeldía xuvenil do fillo e probabelmente do com-
portamento cara a nai. Porén, a influencia materna vasca en Murguía el mesmo a 
recoñecía, no só limitada ao eido sentimental, senón tamén ao ideolóxico-político.

 No ámbito afectivo traemos a colación dous textos de 1882, case coincidentes 
na efusión amorosa cara a nai (Barreiro 2012: 72-73). No primeiro, pertencente a un 
artigo publicado en la Nación Española, de Bos Aires, o 1 de agosto de 1882,  alude 
ao lugar onde naceu a nai, a recitación de poemas por parte dela, ao seu afastamento 
do fogar e ás súas tristezas e desgrazas:

“Entre ellos [os recordos] y como primero, aquel que ilumina con su dulce rayo, la imágen 
triste y amorosa de mi madre. Era una noche de carnaval , en que sola, al pié de la ventana 
que iluminaba el reverbero de la acera opuesta, me tenía en su regazo y parecía llenar su 
soledad y la de la vasta sala, en que se hallaba, hablando conmigo no sé de qué cosas, y qui-
zás pensando en los lejanos lugares en que había nacido y que no debía ver más. Pasaban  
por la calle las máscaras y la lluvia resonaba tristemente en las losas. Tal vez por acallar mi 
inquieta curiosidad, ó por disipar mis miedos, empezó a recitarme largas poesías. Era la 
primera vez que en mis oídos resonaban el ritmo y el consonante! Yo la oía silencioso, sus 
palabras penetraban en todo mi ser como una música incomprensible !Oh santa iniciación! 
La hora, la luz la misma emoción sentida, todo está presente en mi memoria y en mi cora-
zón; solo la muerte podrá borrarlo.

Mi madre, hermosa como siempre y como siempre presa de las grandes tristezas que 
causaron su desventura y la de sus hijos, parecía envolverme con su dulcísima mirada, y 
llamar sobre su primogénito las bendiciones del cielo y de las musas bajo cuyo amparo pa-
recía ponerme (....). Muchas veces he llorado su ausencia que me condenaba á vivir en una 
casa que no llenaba con su presencia material, la madre siempre amada, (....)”.

Noutro texto, tamén inserido no mesmo periódico  bonaerense La Nación Es-
pañola (15-12-1882) e repetido en  Los Precursores (Murguía 1976: 102) volven as 
mesmas emocións e sentimentos:
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“No habléis de penas, ¡Oh! Vosotros los que vivís bajo el cielo de la patria y al lado de los 
vuestros. Porque los que, sin ser desterrados, se hallan lejos del país y de la casa que no les 
es dado ver más, y de los corazones que les amaron y de los besos que cuando niños les 
cerraban los ojos y daban sueños de ángel, esos sí, esos sí que son los más infortunados, los 
más profundamente heridos, los que más sienten las desolaciones que les rodean y el dolor 
que les llena y les hiere!”.

No tocante á influencia ideolóxica que puido ter a nai, contamos con algúns 
textos. Pero honradamente recoñecemos que tampouco neste terreo Murguía foi 
dabondo fértil e explícito. Murguía afirmaría que da nai aprendeu a amar a Galicia, 
vendo como ela amaba a súa patria vasca. Así o di no prólogo do seu libro Los Pre-
cursores (ibidem: 9-10):

“Con razón o sin ella, locura o posibilidad, desde que aliento, vive en mí un sentimiento y 
una aspiración que, sin dejar de ser los mismos, han ido transformando los años, la expe-
riencia y los sucesos. A este sentimiento, a esta aspiración de toda mi vida no he faltado 
jamás. Le soy fiel, como en los primeros días de las esperanzas juveniles. Mi madre, que 
era de aquella tierra en que ni se teme ni se miente, me dio con su sangre eterno amor al 
país natal. [Nota a rodapé: Bien sabido es el gran amor que los vascongados profesan a su 
país, distinguiéndose entre todos, los guipuzcoanos, por la exaltación de este noble afecto 
y especial cualidad. Asentados en los límites de España, vienen a ser como el centro y el 
corazón de la antigua familia euskera, de la cual tienen todas las virtudes. Sobre todo una 
muy viva y completa preferencia por su país, por sus hombres y por sus cosas]. Duden los 
que quieran de las influencias maternales; yo las confieso y reconozco y proclamo como 
una verdad innegable. En mis horas de desaliento y tribulación aprendí a conocer que del 
corazón de mi madre venía aquel enérgico movimiento que me arrastraba sin vacilación 
ni temor a los combates y al peligro. ¡Que no en vano me dio por primera patria, aquellas 
vivas entrañas nacidas y criadas en tierra libre y entre hombres que jamás fueron esclavos!
Es imposible que lo olvide, pues influyó de una manera decisiva en la dirección que día a 
mis estudios, y en la esperanzas que abrigué desde los primeros años”.

Do texto, o máis claro de Murguía neste senso, dedúcese que na inmersión nas 
lides galeguistas e na defensa de Galicia influíu a súa nai, que amaba a patria vasca, 
unha terra con identidade definida.  Esta mesma idea volve reiterala, na mesma obra 
(ibidem: 10):

“Duden los que quieran de las influencias maternales; yo las confieso y reconozco y procla-
mo como una verdad innegable. En mis horas de desaliento y tribulación aprendí á conocer 
que del corazón de mi madre venía aquel enérgico movimiento que me arrastraba sin vaci-
lación ni temor á los combates y al peligro”.

Á terra vasca con personalidade propia referiríase noutro texto titulado “Irlanda 
y Galicia” de 1881 (Durán, 1998):
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“(....) Así fue, en efecto: bajo el cielo de la valerosa Vizcaya, entre aquellos que tan perfecta-
mente conocen la fidelidad de los pueblos a las causas desgraciadas, resonaron las primeras 
voces y se evocaron los primeros gloriosos recuerdos. Sea ahora un hijo de Galicia, doble-
mente ligado a la raza afligida, porque tiene de su madre sangre euscalduna, y porque ha 
nacido en la vieja Brigancia, tan cara a los orígenes del pueblo irlandés, el que, renovando 
las antiguas memorias, diga a los sin ventura: Pues hemos tenido también vuestro calvario 
y nos vemos redimidos, sabed cómo ha pasado entre nosotros, y haced lo mismo. Iguales 
en las mismas desgracias, sean también iguales los remedios. No tenéis otros”.

IX. Breve coda: unha singular ligazón cos Aguirre Galarraga
Non vou analizar polo miúdo a amizade entre Aurelio Aguirre Galarraga (Santia-
go, 1833-A Coruña, 1858) e o tándem Manuel Murguía-Rosalía, pois hai textos e 
correspondencia dabondo nos diversos tratadistas e biógrafos das tres figuras que 
o demostran. Pero existe unha conexión escasamente coñecida como é a máis que 
probable amizade entre as nais de Murguía e a de Aurelio. Iso estimularía certamente 
a temperá amizade dos seus fillos.

Abonda como nítida manifestación desta estima o sentido poema que Rosalía lle 
dedicou con motivo da súa morte:

Lágrima triste en mi dolor vertida, 
perla del corazón que entre tormentas
fue en largas horas de pesar nacida,
en fúnebre memoria convertida
la flor será que a tu corona enlace;
las horas de la vida turbulentas
ajan las flores y el laurel marchitan;
pero lágrimas¡ay!que el alma esconde,
llanto de duelo que el dolor fecunda,
si el triste hueco de una tumba anega
y sus húmedos hálitos inunda,
ni sol de fuego que en Oriente nace
seco su manantial a dejar llega
ni en sutiles vapores le deshace;
¡y es manantial fecundo el llanto mío
para verter sobre un sepulcro amado
de mil recuerdos caudaloso río!

A nai de Aurelio, María Josefa Fernanda Galarraga Echeveste, naceu en Lezo o 
30 de maio de 1805. Filla de Joseph Esteban Galarraga Yriberri e María del Carmen 
Echeveste Echegaray pertencía a unha familia acomodada da localidade. O seu pai 
chegou a mercar nunha época crítica, o 3 de xullo de 1813 –nos estertores da cha-
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mada guerra da Independencia, cando os exércitos anglo-hispano-portugueses e o 
francés se atopaban en pleno enfrontamento en Guipúscoa asediando a capitalida-
de–, o caserío Errikoetxea pola considerable cantidade de 34.000 reais de vellón. Este 
caserío, baserri en éuscaro, aínda existe e nel viviu a nai de Aurelio dende os 8 anos 
até marchar para Galiza en data indeterminada. Un irmán do pai, Santiago, sería 
alcalde de Lezo en 1836.

O pai de Aurelio era biscaíño, Ángel Aguirre Yrulegui, nacido en Ubidea, o 1 de 
marzo de 1791, fillo de Josep Aguirre Cahue e Manuel Yrulegui Díaz de Zárate. Le-
váballe, polo tanto, 14 anos á mai, que quedaría viúva relativamente xoven e volvería 
a casar con un Seixas. Deste segundo matrimonio tería un fillo tamén escritor, José 
Seixas Galarraga, poeta e médico rural, que escribiu un emotivo poema na honra do 
seu medio irmán Aurelio co gallo da súa morte, e un libro de poemas, “Horas perdi-
das”, editado en Santiago en 1861. 

O matrimonio Aguirre Galarraga posuía un comercio e vivenda na rúa do Vilar, 
4, en Santiago. Formaban parte, polo tanto, do grupo de comerciantes vascos esta-
blecidos na cidade do apóstolo. Josefa Galarraga finou aos 77 anos, o 27 de novem-
bro de 1882, na rúa San Pedro, 57. Celebrouse o funeral na igrexa de Santa María del 
Camino e foi enterrada no cemiterio xeral de Santiago.

Non é desaxeitado conxecturar que as nais de Manuel Murguía e Aurelio Agui-
rre serían amigas e manterían habituais conversas, onde a herrimina vasca faría acto 
de presenza e embazaría de bágoas as fiestras dos ollos.  As dúas eran da mesma ida-
de, con seguridade euscaldunas, con vivendas próximas en Santiago, na rúa do Vilar 
Josefa e na das Hortas Concha, nacidas na mesma bisbarra, pois Lezo e Oiartzun 
son concellos fronteiros e o baserri Errikoetxe está nos lindeiros entre ambos e con 
parellas concepcións ideolóxicas achegadas ao liberal fuerismo.

X. As homenaxes a Concha Murguía
Para lembrar o vencello con Oiartzun de Concha Murguía Egaña, nai de Manuel 
Martínez Murguía, en xullo do ano 2000 este humilde servidor propuxo á Dirección 
de Cultura da Deputación Foral de Gipuzkoa, encabezada polo deputado D. Luis 
María Bandrés, e ó alcalde do Concello de Oiartzun, D. Xabier Iragorri, a celebración 
dunha homenaxe, que foi xenerosamente acollida.

As dúas institucións, Deputación e Concello, financiaron a edición dun libro da 
miña autoría, Manuel Martínez Murguía. De estirpe vasca e berce do nacionalismo 
galego, e a colocación dunha placa, en galego e éuscaro, en homenaxe a Concha, no 
edificio onde nacera, a Casa de Cultura do pobo, que rezaba así:

"Etxe honetan jaio zen Kontxa Murgia Egaña (1806-1854) Galiziako abetzaletasunaren ait-
zindaria izango zen Manuel Martinez Murgiaren ama.
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Nesta casa naceu Concha Murgia Egaña, nai de Manuel Martínez Murgia, berce do na-
xonalismo galego.

Gipuzkoako Foru Aldundia, Oiartzungo Udala, Irmandade de Centros Galegos de Eus-
kadi, Asociacións Rosalía de Castro e Daniel Castelao. 2000-XI-11".

A primeira homenaxe aconteceu o día 11 de novembro do 2000, día de San Mar-
tiño, santo xacobeo e moi querido para os galegos pola súa actitude cara os pobres.

O acto  consistiu nunha festa lúdico-gastronómica galega na praza ds vila e a ce-
lebración da homenaxe na Casa de Cultura. Contou coa participación das devanditas 
autoridades, que pronunciaron os seus respectivos parrafeos, de representantes da 
comunidade galegoeuskadiana e de moitos veciños, que acudirían despois a gorentar 
os produtos galegos. Pronunciei este discurso, que insiro deseguido por consideralo 
de interese para os galegos e galegas. Entendo que así coñecen o que facemos pola 
patria os emigrantes e pode servir de exemplo e aguillón para que os que viven nela 
se apliquen ao labor de soerguela.

EGUERDION DENORI (Bon mediodía a todos)

Un vello refrán di: "De ben nacidos é ser agradecidos". Polo tanto, desexo 
expresar, en nome da Comunidade Galega afincada en Euskal Herría, abandei-
rada pola Irmandade de Centros Galegos de Euskadi e as Asociacións Culturais 
Rosalía de Castro, de Barakaldo, e Daniel Castelao, de Pasaia, o noso más fer-
vente agradecemento ás Institucións Vascas que abandeiraron esta iniciativa co 
máis altruísta acollemento: A Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa e o Exmo. 
Concello de Oiartzun, a primeira representada polo Deputado de Cultura, D. 
Luis María Bandrés, e o segundo polo seu alcalde D. Xabier Iragorri.

FESTA HONETAN GALEGOK ZOR DIOGUN ONESPENA DELA ETA, EZIN 
DEGU ALDE BATERA UTZI KOLDO IZAGIRRE GALEUSKARRAREN LANA.

KONTXA MURGUIA EGAÑA KULTUR ETXE HONETAN MILA ZORTZIRE-
HUN DA SEIKO URTARRILLAK HOGEITA BEDERATZIAN JAIO ETA KOMPOS-
TELAN MILA ZORTZIREHUN DA BERROGEITAMALAUEAN HILA, OIARTZUAR 
LEINARGIA IZAN ZEN. GARAI POLITIKOAK ZIRELA ETA MILA ZORTZIREHUN 
ETA HOGEITAHIRUGARREN URTEAN BERE BURUA GALIZIARUNTZ EMI-
GRATZEKO BEHARREAN IKUSI ZUEN. GALIZAN JOSE MARTINEZ MURGUIA 
BOTIKARIOAREKIN EZKONDU ETA GALIZAKO NAZIONALISMOAREN EUS-
KARRI DEN MANUEL MARTINEZ MURGUIA ERDITU ZUEN. MANUEL MUR-
GUIA BERE AMAK URRUTIKO ABERRI EUSKALDUNA NOLA MAITATZEN 
ZUEN IKUSITA BERE ABERRIA MAITATZEN HASI ETA HORREN ONDORIOZ 
LEHEN KONSTRUKZIO NAZIONALERAKO TEORIA BERMATU ETA MAITATU 
ETA IRAINDUTAKO GALIZA DEFENDITZEN JARRAITU ZUEN BERE LUMARE-
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KIN. (Non podemos silenciar nesta xeira o labor dun extraordinario galeuzcano, 
Koldo Izagirre, a quen os galegos lle debemos o galano do noso inmenso reco-
ñecemento. Concha Murguia Egaña foi unha ilustre oiartzuarra, nascida nesta 
Casa de Cultura o 29 de xaneiro de 1806 e finada en Compostela en 1854, 
que por mor das andainas políticas da época viuse na obriga de exiliarse ca 
súa familia a Galiza en 1823. Alí casou co boticario Xoán Martínez e deu a luz 
a Manuel Martínez Murguía, berce do nacionalismo galego. Manuel Murguía 
comezou a amar a súa Patria galega ao ver como a súa nai amaba a súa re-
mota Patria vasca, construíndo a primeira teorización do nacionalismo galego e 
defendendo a súa benquerida e aldraxada Galiza coa espada incruenta da súa 
farturenta pluma).

No libro que se lles entregará ao remate do acto atoparán máis cumprida 
información sobre os dous persoeiros.

Hoxe, Día de San Martiño, un santo xacobeo amigo dos pobres, lembra-
mos esta efeméride murguiana e promovemos con isto a solidariedade galeuz-
cana de dous Pobos irmáns, agasallados polo mesmo mar e bicados polo mes-
mo vento.

O hospitalario Pobo Vasco, que acolleu coa ofrenda da súa man aberta no 
seo garimoso dos seus vales, luxuriosos no verdor e farturentos no labor, a mi-
lleiros de galegos, máis de 70.000, fuxidos da nosa patria na procura dunha vida 
mellor, hoxe é inxustamente vilipendiado e decote "in totum" aldraxado. Non ten 
máis delito que loitar por acadar a súa soberanía á que ten pleno e democrático 
dereito para interpretar o concerto, harmónico e polifónico, dos Pobos do mun-
do en solidario pé de igualdade, pois a riqueza deste planeta, chamado Terra, 
áchase na feraz variedade e non na aburrida uniformidade. Dende a ventá desta 
pequena nación pódese perfectamente admirar a fermosura do universo.

Neste intre histórico tan perigoso para a supervivencia deste Pobo os ga-
lego-euskadianos estamos na obriga de apostar, en debida e xenerosa corres-
pondencia, polo apoio desinteresado ás propostas de diálogo e negociación, 
únicos instrumentos racionais para solucionar calquera conflito e para alcanzar 
unha paz duradeira asentada na xustiza.

EGUN HONETAN ANTSI BEZELA GERA DADIN KONTUAN HAR DEZA-
GUN MILA BEDERATZIREHUN ETA HOGEITAMAHIRUKO AZAROAK BATEAN 
GALEGOZ ALDERDI GALEGISTAK EGINDAKO MANIFESTOA. HONEN BIAR-
TEZ GOMENDATU EGITEN ZITZAIEN GALIZIAKO EMIGRANTEEI HILABETE 
HORREKO BOSTEAN EGIN BEHARREKO PLEBISZITOAN EUSKAL HERRIKO 
ESTATUTOARI BAIETZA EMAN ZIEZAIETELA.

(Acae nesta ocasión como anel ao dedo un manifesto en galego, inserido 
no xornal donostiarra EL DÍA, o 1 de novembro de 1933, no que o Partido Ga-
leguista aguilloaba os emigrantes galegos para que votasen a prol do Estatuto 
Vasco no plebiscito do 5 do mesmo mes).

Isto é o que dicía o devandito xornal:
"Os galegos, espallados baixo todos os ceos, fillos dunha Patria escraviza-
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da que loita niste intre histórico polo preciado ben da súa libertade, temos 
a obriga de ser soldados xenerosos e leais da libertade de tódalas Patrias. 
Alí onde un Pobo loite polo soerguemento da súa persoalidade nazonal, 
os galegos debemos ser os seus primeiros e máis esforzados paladins. 
Tal é a obriga de todo bon galego, en quen os alleos han de ver sempre 
a personificación das nosas virtudes raciais. E ista obriga é ineludibel no 
caso da nosa irmán Euzkadi.

Patria prócer e patriarcal como a nosa; como a nosa sortida polo 
esforzo rexo do campo e do mar; con unha tradición democrática gro-
riosa, enreixada tamén ao longo de moitos séculos, ha de ser, con 
Catalunya e Galiza, nesta hora de crise, a espranza dunha nova Hispa-
nia basada en principios máis xustos e xenerosos de paz e concordia, 
posibres soio no acorde maxestuoso das nazonalidades naturais, onde 
a Lingua, a Raza, a Xeografia e o Traballo son vencellos eternos de 
fraternidade.

¡Que endexamáis os patriotas de Euzkadi teñan que decir de vos que 
fúchedes desleais coa hospitalidade, co traballo e co pan que con eles 
compartides¡.

Galiza, a Nai garimosa, cuia lembranza levades nos ollos e no esprito, 
namentras agarda cobizosa a hora da súa propia libertade, pídevos afer-
voadamente que axudedes a Euzkadi a conquerir a súa".

Moitos galegos que residimos en Euskal Herria non esquecemos a pa-
tria orixinaria nin as nosas raíces, pois perderíamos a nosa identidade e polo 
mundo non se pode andar sen ela. As pólas das árbores só poden abrirse 
solidariamente ao abrazo de todos os ventos, se teñen o tronco ben chantado 
nunha terra. Pero tamén amamos sinceramente esta patria adoptiva vasca, 
que, nunha miserenta conxuntura, agasallounos con pan, fogar, agarimo e tra-
ballo, e robusteceu en nós, mesmamente, o orgullo da nosa propia identidade, 
arredando falsos complexos de inferioridade.

Por todo isto e moito máis, que non colle nos estreitos lindeiros destas 
curtas verbas: ¡MILA ESKER, EUSKAL HERRIA!.

 Niste ano dedicado a un grande persoeiro da cultura galega, Manuel 
M. Murguía, intimamente vencellado ó País Vasco, xunto ca súa dona Ro-
salía, as institucións vascas acolleron esta iniciativa co meirande fervor, o 
que nos empuxa a reiterar a nosa gratitude. Por iso, estes dous sinxelos 
poemas de vate aficionado cantan con contida emoción, dende as cordas 
máis cordiais do corazón, a melodía dun eterno agradecemento ó Pobo 
Vasco.

Co primeiro enfeitizamos a fraternidade vasco-galega, simbolizada na 
unión entre Aitor e Breogán e Murguía e Rosalía.
"Rexa Euskal Herria, patria de Aitor,
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limpo espello de hospitalidade,
dura loita pola propia identidade,
teu esforzo só merece loor.

Galiza, Fisterra, nazón de Breogán,
andoriñas de cristal na inmensidade,
saiba, alento na procura da dignidade
o teu intento non ficará en van.

A ricaz sementeira dos Murguía
xerou, en estreita  solidariedade,
íntima unión coa estirpe de Rosalía.

O ártabro xistral desta irmandade
fornecerá a completa soberanía
de Aitor e Breogán en fraternidade.

Con este segundo soneto, os galego-euskadianos agradecemos contra 
vento e maré a irmandade e hospitalidade éuscara, nas linguas que utilizaron 
Rosalía e Castelao, Sebastián de Mendiburu, Manuel Lekuona, Juan Mari Le-
kuona e Concha Murguía.

Turxentes vales, verdor de luxuria,
rítmico fragor de mestos tochos,
prados de ovellas, ladeiras de mochos,
sen queixas nin xemidos de penuria.

Dura loita pola propia identidade,
longa noite, carballo, dura pedra,
na memoria gabeadora hedra
admiración suscitou a túa personalidade.

Os galego-euskadianos en proclamas,
bandeiras de irmandade, chamas ó vento,
a pesares de apelidos e soflamas.

Separarnos do amor é van intento,
o agradecemento non é o xogo das damas,
senón un nobre e humano sentimento.

OZTOPOAK OZTOPO,  BIGARREN SONETO HONEKIN GAILEGO-EUS-
KADIANOAK ESKERRAK EMATEN DIZKIOGU EUSKALHERRIKO ABEGI-
KORTASUNARI ROSALIA DE CASTRO ETA CASTELAO, SEBASTIAN DE 
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MENDIBURU, MANUEL LEKUONA, JUAN MARI LEKUONA ETA CONCHA 
MURGUIAK ERABILI ZUTEN HIZKUNTZ BEREAN.                  

"Berdezko xarma ibar harroetan
burdinak ingudean jauzi,
ardi-larre, pago inausi,
aienerik ez haize-erroetan.

Inor izateko asmo ondratuan,
gau luze, haritz, harri lakar
zure izateak ohorea dakar
oroimenaren ontza goratuan.

Euskalegoak du egiten aldarri,
lau haizetan, anairasun-bandera:
jatorriak ez dira mugarri.

Eta maitasun hau ukaraztera
inor ez dadila gure artean jarri:
esker onez gatoz gizalegera".
(Izulpena: Koldo Izagirre)

GORA EUSKAL HERRIA!
VIVA GALIZA.!

Dende o 2000 todos os anos celebramos a finais da xaneiro ou comezos de feb-
reiro, coincidindo coa data do nacemento de Concha Murguía, esta efeméride que 
vencella vascos e galegos nun afán común: a procura da fraternidade entre dúas pa-
trias irmás.

 
XI. Conclusións

A familia vasca de Manuel Murguía pertencía, tanto pola banda materna como 
paterna, a unha estirpe de poderosos e acomodados jaunchos guipuzcoanos, mais a 
unha póla vida a menos, aínda que con un nivel cultural superior á media da época.

Dende a perspectiva ideolóxica formaba parte da xeral concepción de defensa 
dos fueros, xa fora nun senso puro como na derivación fuerista liberal, o que doaba 
a familia un sentimento de identificación coa Terra natal e a súa perda inducía a 
correspondente saudade, herrimina en éuscaro. É de supoñer que Concha Murguia 
soñaría con néboa nostálxica moitas veces co verdor luxurioso do seu val natal e cos 
xogos infantís da praza do Santo Estevo de Oiartzun.
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A nai de Murguía non levou unha vida feliz. Tivo que marchar da súa patria, fi-
cou grávida de solteira e viviu anos dabondo separada do marido e arredada dos seus 
fillos aos que amaba, e eles correspondíanlle.

Malia esas desgrazas vitais, Concha deixou fonda pegada en Manuel Murguía, 
que  viviu o sentimento de amor e saudade da Terra no seo materno e na súa infancia 
e, como el mesmo recoñece, esa cosmovisión existencial empurrouno a tarefa de 
loita pola patria galega.

 
XII. Ilustración fotográfica

Casa de Cultura de Oiartzun onde naceu Concha Murguía, 29-1-1806
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Casa onde morreu Concha Murguía Egaña, 13-xullo-1854, Rúa das Hortas, Santiago de Compostela
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Placa dedicada a Concha Murguía, Casa de Cultura, Oiartzun (11-11-2000)

Recital-Homenaxe Galeuzca a Concha Murguía, 1-2-2019, Salón de plenos. Concello de Oiartzun.
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RESUMO

Unha interpretación da figura de Manuel Murguía a partir 
da crítica da ideoloxía e a noción gramsciana de hexemonía. 
A lectura do significante raza condicionada pola posición 
no conflito social dentro de Galicia e nacional dentro 
do Estado Español. O celtismo como unha proposta de 
contrahexemonía.

ABSTRACT

An interpretation of the figure of Manuel Murguía based on the 
critique of ideology and the Gramscian notion of hegemony. !e 
reading of the signifier race conditioned by the position in the 
social conflict within Galicia and national within the Spanish 
State. Celticism as a proposal of anti-imperial hegemony.
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A raza foi unha das solucións simbólicas para o específico nacional que se empregou 
comunmente en Europa ao longo do S. XIX. Manuel Murguía acolleuse a esta solu-
ción adoptando unha posición intermedia perante o poderoso magnetismo das súas 
polarizacións semánticas (cultural e biolóxica), tentando manexar cabalmente e ra-
cionalizar as solucións epocais que lle viñeron dadas. Mais esta posición intermedia 
non sempre puido ser acadada, máxime téndomos en conta que o que se dirimía era 
un combate entre unha comprensión materialista da historia e unha comprensión 
ben oposta de natureza esencialista e idealista. No fondo, Marx contra Hegel, o valor 
contra o espírito absoluto. A nación como real ou como imaxinario, como obxecto 
de ciencia ou de desexo. 

Mais tamén porque a posición de Murguía e os seus compañeiros de aventura 
intelectual e patriótica obedecía a un diálogo imposto desde o exterior polo pode-
roso interlocutor dun Imperio Español en decadencia que convertera o anti-gale-
guismo nun dos seus ideoloxemas mais visibles como ten sido observado desde moi 
diferentes perspectivas (Teijeiro Fuentes, 1996).

Consciente da dimensión nacional de Galicia, procurou unha perspectiva que 
tivese en conta tanto o eixo da verticalidade histórica como o da horizontalidade 
social. A historia como metáfora, a sociedade como metominia. 

A amplitude do pensamento antropolóxico murguiano centrada, en primeiro 
lugar, no interese por recoller, estudar e popularizar o que entón se empezaba a de-
nominar folklore; en segundo lugar, na temática da orixe e antigüidade da humani-
dade e dos inicios da civilización, e, finalmente, na influencia do factor racial sobre 
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o comportamento humano (Pereira González, 2000) non puido pensar a nación en 
termos que excluísen o significante raza, un pago ben custoso á época e ao escena-
rio intelectual finisecular europeo en que se desenvolveu a súa existencia, máxime 
sabéndomos a posteriori a traxedia que se cociñaba nos laboratorios da extrema de-
reita do continente.  Un pago que Murguía, morto en 1923, non debería ser obrigado 
a facer en ningún caso.

1. O significante raza
Sinalemos que o significante raza, en tanto que significante baleiro, campo de ba-
talla da loita hexemónica, estaba xa sometido ao longo do seu tempo a un conflito 
de sentido que se dirimía entre dous polos ben definidos. Por unha banda o sentido 
bioloxista, presente nas teorías dunha parte da antropoloxía francesa de principios 
do XIX, con autores como William F. Edwards e a Sociedade de Etnoloxía de París, e,  
por outra banda, o sentido culturalista presente desde a súa mesma orixe, en Fran-
cia, Alemaña e Inglaterra, como ben poida deducirse do conflito entre o atlantismo 
e o mediterraneísmo, e que importado en Galicia tería unha importante realización 
teórica e literaria, tanto na obra de Eduardo Pondal, en grande medida imbuído das 
ideas do propio Manuel Murguía, como na de certo Ramón Cabanillas, nalgunha 
medida versificador nun tempo dos delirios de Vicente Risco. 

Mais o significante raza, en tanto que significante baleiro, campo de combate 
ideolóxico, lugar do conflito de sentido hexemónico, non era, en ningún caso, un 
significante que se producise nunha única dirección, desde Galicia e o galeguismo 
cara ao Outro, senón que tiña unha radiación especular, de reflexo, de refracción dun 
sentido emitido en contra. A raza viña en contra de Galicia e non a favor. Non era 
Galicia a racializada positivamente, con todo o que isto significa, senón a carente de 
raza. Non eran os galegos os que se erixisen como modelo racial, digno dos privi-
lexios dun imperio. Un modelo racial como argumento biolóxico que os situase fóra 
das inclemencias da historia. A raza, por tanto, fundaméntase no Outro, no marcado 
como núcleo da diferenza. A raza sempre é do racista e do supremacista, non do 
colonizado. É o superior quen sinala o Outro, o distinto, o diferente. Dito dun xeito 
máis claro: quen emite o significante raza e establece o seu sentido é o Imperio, que 
o precisa para xustificar o seu supremacismo. O que se afirma é que os galegos son 
unha raza inferior (por condicións biolóxicas e esenciais, absolutas) e o que se re-
truca é que as condicións desa “raza” son culturais e históricas e, por tanto, relativas. 
Velaí o cerne do litixio, do combate contrahexemónico. 

Os mecanismos do conflito, tanto no supremacismo como no racismo, no cla-
sismo, no machismo, seguen sempre as mesmas pautas: sustitución e desprazamen-
to do particular polo universal, do relativo polo absoluto, do epocal polo eterno, do 
existencial polo esencial. Quen introduce eses contidos no debate de sentidos é sem-
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pre quen se afirma en positivo (o que poderíamos denominar discurso hexemónico) 
fronte ao que se rebate como dialéctica negativa (o que poderíamos denominar dis-
curso contrahexemónico). No sentido positivo, dentro do campo de combate, o que 
se afirma é a raza como imperial e superior. En sentido negativo, o que se nega é esa 
mesma raza como imperial e superior. Ou dito doutro xeito: hai dúas razas, unha im-
perial e superior e outra colonizada e inferior. O seu destino conxunto, no discurso 
do supremacismo, está determinado bioloxicamente. De maneira que a súa relación 
colonial non se pensa como histórica senón como esencial, biolóxica. E nunca vai 
poder ser doutra maneira. Como a relación dos humanos cos animais domésticos, o 
vínculo de colono e colonizado. Nunca haberá condicións naturais para que se dea 
doutro xeito. Velaí o sentido deturpado do racismo hexemónico. 

De maneira que o celtismo murguiano non é un propiamente un racismo senón 
unha deconstrución da hexemonía imperial española do Século de Ouro, un dis-
curso contrahexemónico. Non se trata de afirmar nada en positivo senón de negar 
o supremacismo españolista do imperio esgotado. O celtismo é unha afirmación, 
no século XIX, da historicidade de Galicia e dos galegos, da súa localidade e da súa 
epocalidade, da súa existencia, da súa particularidade. 

Como exemplo do antigaleguismo como tópico e ideoloxema do Século de 
Ouro español, lembremos e comentemos brevemente o célebre soneto de Góngora 
“A Galicia”, de 1609:

""""
Pálido sol en cielo encapotado,
mozas rollizas de anchos culiseos,
tetas de vacas, piernas de correos,
suelo menos barrido que regado;
campo todo de tojos matizado,
berzas gigantes, nabos filisteos,
gallos del Cairo, búcaros pigmeos,
traje tosco y estilo mal limado;
cuestas que llegan a la ardiente esfera,
pan de Guinea, techos sahumados,
candelas de resina con tericia;
papas de mijo en concas de madera,
cuevas profundas, ásperos collados,
es lo que llaman reino de Galicia.

O que sobrancea no discurso de Góngora é o desprezo profundo de Galicia, 
merecedora nos intereses ideolóxicos do poeta de tan importante produción simbó-
lica. Sorprende a estrutura do conxunto, resultado dunha operación de intelección e 
semiose que destaca pola súa agudeza e violencia verbal. Non hai simpatía na mirada 



MANUEL MURGUÍA: RAZA, CELTISMO E HEXEMONÍA46

de Gongora, nin asomo de afinidade ou estima, nin o menor interese ou encanta-
mento pola imaxe do país en conxunto senón hostilidade, desafección, confronto, 
violencia simbólica, verbal, propia dunha contenda ou porf ía. Nada que salvar de 
Galicia na mirada escura de Góngora. 

O primeiro achado é unha metonimia da historia do país, encuberto o tempo 
histórico no tempo metereolóxico: “pálido sol en cielo encapotado”. Contra o sol 
brillante sobre un ceo límpido e azul, propio das mañás de esperanza e primavera, o 
sol pálido en ceo de inverno. Un país sen luz e sen transparencia do cosmos. Un es-
pazo gris. Se en termos imagolóxicos a épica é unha produción de luz matinal, solar 
e crecente, en Galicia non pode haber épica porque o seu sol é sempre pálido sobre 
un ceo encapotado. 

Así mesmo, o espazo é un espazo de variacións ondulantes e irregulares, ba-
rroco, lonxe de calquera harmonía clásica, enteiramente posuído pola contunxencia 
e o azar, dionisíaco e demoníaco, distante do equilibrio apolíneo. Desde as “cuevas 
profundas” aos “ásperos collados”, con “cuestas que llegan a la ardiente esfera” e con 
“campo todo de tojos matizado” ou con “suelo menos barrido que regado”. 

A determinación do espazo conclúe coa presenza de obxectos e enseres en des-
orde que van desde a produción agrícola a utensilios de uso doméstico ou alimentos 
preparados para ser inxeridos, con total desprezo dunha gastronomía particular. Así, 
“papas de mijo en  concas de madera”, “pan de guinea, techos sahumados”, “candelas 
de resina con tericia”, “berzas gigantes, nabos filisteos”, “tetas de vacas, piernas de 
correos”. A enumeración caótica incide sobre a desorde e o desarranxo, a falta de 
concerto e o desaliño, propio do rudo, do inculto e do bravío.

Igualmente, as figuras de humanidade que se inclúen van desde as “mozas ro-
llizas de anchos culiseos”, aos “gallos del Cairo” con “traje tosco y estilo mal limado”. 

Non se trata agora de facer un percorrido exhaustivo polas ignominias perpreta-
das durante a etapa que coincide cos nosos Séculos Escuros nin afondar aínda máis 
no ideoloxema antigalego que alimenta o supremacismo imperial, como no primeiro 
verso do Soneto contra los Gallegos, de autoría anónima, que apela directamente ao 
sentido biolóxico: “Soberano Señor que permitiste que los gallegos te llamaran padre”. 

O recente libro de Carlos Callón (2022) subministra numerosos e substanciosos 
exemplos. 

Non houbo coincidencia epocal entre Manuel Murguía (1833-1923) e Antonio 
Gramsci (1892-1937). As existencias de un e outro tomaron camiños ben diferencia-
dos. En primeiro lugar porque as datas de nacemento distanciáronos en case dúas 
xeracións. En segundo lugar porque, malia a lonxevidade de Murguía e a brevidade 
vital de Gramsci, o período de máximo esplendor intelectual de Gramsci tivo lugar 
cando xa a estrela do galego chegara á súa fin. De maneira que o seu posible diálogo 
real, totalmente improbable en termos históricos, só puido darse, porén, a posteriori 
como resultado da coincidencia de diferentes matices do seu pensamento. 
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Como é sabido Gramsci converteuse nun dos pensadores marxistas máis coñe-
cidos e de maior actualidade a raíz das súas divagacións e escritos sobre o que deno-
minou hexemonía cultural, actualizacións da teoría marxista da ideoloxía para expli-
car os mecanismos de dominación, previos á coerción f ísica e á represión violenta 
en termos corporais, que indican como os aparellos do estado e de clase empregan 
as institucións culturais para manter o seu poder na sociedade. Desde a perspectiva 
do italiano, a clase superior pon sempre en funcionamento unha cultura hexemóni-
ca"que a exime do emprego da violencia, a forza económica ou a coerción, na medida 
que propaga os seus valores e normas, tornándoos «sentido común» e mantendo así 
o"statu quo. A hexemonía, o consenso, o sentido común, convértense así na solución 
ao dilema enunciado ao remate do Antigo Rexime: reconstruír os mecanismos de 
control social da relixión sen a relixión. Repetimos: os mecanismos de control so-
cial da relixión sen a relixión. Polo tanto, o poder hexemónico é usado para manter 
o consentimento da orde capitalista antes de que esta se vexa na obriga de acudir 
ao poder coercitivo para restaurar ou facer perdurar o seu modelo de equilibrio. 
Esta"hexemonía cultural"é producida e reproducida pola clase dominante mediante 
as institucións que conforman a"superestrutura.

E velaí o principal obxecto de pugna no campo ideolóxico: as normas culturais 
vixentes dunha sociedade, sempre impostas por unha clase dominante, son mostra-
das como naturais e inevitables, cando son construcións artificiais se se desvinculan 
da función social de dominación. Como eternas, cando son históricas e epocais; 
como universais cando son locais e particulares. 

O rexime de dominio do Imperio Español sobre Galicia ampliara o seu deli-
rio até o extremo do racismo, como ben puido observar Teijeiro Fuentes (1996). 
A queixa de Rosalía no poema “Castellanos de Castilla”, de 1863, non mostra nada 
que Góngora ocultase no seu soneto “A Galicia”, de 1609. Estes máis de douscentos 
cincuenta anos de distancia histórica son máis que suficientes para dárennos unha 
mostra da violencia simbólica e do modelo hexemónico imposto sobre Galicia polo 
Imperio. Esta atitude de supramacismo racista mantida durante moitos máis séculos 
empurra no pensamento cabal e ilustrado da intelectualidade galega unha reacción 
contraria que, necesariamente, procura argumentos en que poder sosterse perante o 
embate constante da forza antagónica. 

Hai algo que aúna as propostas de Murguía e de Gramsci. Trátase de caracteri-
zar a dominación nas sociedades modernas non só como un fenómeno económico 
senón tamén, e sobre todo, como un fenómeno subxectivo e cultural. A cultura 
interpretada como estruturación e desenvolvemento da dominación nas socieda-
des estatais modernas. A cultura como un ser vivo xerado por axentes colectivos 
socialmente definidos que dan lugar a producións materiais, simbólicas e ideacio-
nais. Nin Murguía era comunista nin Gramsci era galego mais había unha ligazón 
intelectual que os tornaba moi próximos, seguramente moito máis do que é común 
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crer. O feito de Galicia contar cunha lingua e cultura propias revélase, como é sabi-
do, determinante. 

Que Murguía pertencese á xeración que vive na súa nenez o desastre da derrota 
galega de 1846 subliña a necesidade de abrir novas vías de antagonismo, logo de 
experiencia da represión e da coerción. A pregunta da xeración de Murguía é moi 
semellante á de Gramsci (“como é que o os obreiros votan polos fascistas?”): como 
é posible que os galegos vivan sen un soño de redención nun réxime que os sinala 
como inferiores e desprezables?

Trátase do “pole de ideas” do que falara en excelente ensaio Darío Villanueva 
(1990) a partir dunha metáfora de William Faulkner a propósito da súa novela !e 
sound and the fury (1929), e das coincidencias con outras obras e autores, que “ás 
veces penso que existe unha especie de pole de ideas pairando no aire, que fertiliza 
de maneira similar as mentes de diversos lugares, mentes que non teñen contacto 
entre si”. 

Lembremos que Murguía é descendente directo da Xeración dos Mártires de 
Carral, os militares sublevados en varios lugares de Galicia en 1846 contra o pre-
sidente Narváez que foron executados o 26 de abril na vila coruñesa de Carral. O 
Reino de España ten, daquela, o trono ocupado por unha nena de 13 anos que obe-
dece, nunca mellor dito, ao nome de Isabel II. O presidente do goberno, un xeneral 
que establece unha ditadura contestada desde sectores populares e progresistas, o 
Xeneral Narváez. O día 2 de abril de 1846 un batallón comandado polo Coronel 
Miguel Solís érguese en rebelión disolvendo o Consello Provincial e a Deputación. 
A revolta esténdese por Galicia e o día 15 de abril constitúese en Santiago de Com-
postela a Xunta Superior do Reino de Galicia, que reclama as liberdades e dereitos 
abolidos por Narváez e un trato máis xusto para Galicia, literalmente denominada, 
en palabras de A. Faraldo, “verdadeira colonia da corte” (Fdez. del Riego, 1983, 88). 
Ao fondo, como un fantasma, o temor da Igrexa a unha nova revolución «francesa». 

A represión da revolta, por medio do envío de tropas ao mando do Xeneral 
José Gutiérrez de la Concha, tivo o seu centro na Batalla de Cacheiras, nas aforas de 
Compostela, o 23 de abril, cunha durísima derrota dos rebeldes. As tropas defenso-
ras do poder central, ás que se lles prometera dereito de saqueo e pillaxe en Compos-
tela, levaron a cabo accións de roubo con violencia aproveitando o poder e dominio 
obtidos por medio das armas. 

Os xefes das tropas sublevadas foron sometidos a xuízos sumarísimos e conde-
nados a morte, sendo inmediatamente executados nas proximidades da localidade 
coruñesa de Carral, e xerando así unha quebra na continuidade histórica da Galicia 
do XIX e unha ferida sangrante que non rematará até os nosos días, aínda incremen-
tada despois da Guerra Civil Española. 

Dirá Tettamancy (1908, VI-VII) no seu estudo sobre La Revolución Gallega 
de 1846: 
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Galicia, como perfectamente discurre un acreditado escritor, no solo por razón de espíritu, 
sino hasta su respetable extensión geográfica fue en otros tiempos un emporio de la cultura 
y del comercio de Europa. 
[…]
Al promulgarse la ley que mandaba que los instrumentos públicos se redactasen en caste-
llano, Galicia decayó hasta tal punto, expresa un discreto periódico de Madrid que solo el 
nombre de gallego, sonó y aún suena entre la gente ignorante o baja con dejos y resonancias 
de insulto. 
[…]
Y ese epíteto de despecho, se contradice manifiestamente con el carácter heroico de la na-
turaleza gallega, tan incomparable en la majestad de sus montes, frondosa en sus extensos 
valles y apacible en sus mares y ríos, que acreditan al gallego de consciente de su fuerza, 
parco en palabras, amante de la soledad y de la lucha, esto es, humilde y de un vigor inmenso.
[…]
España atravesaba por una situación morbosa arrastrándola a un desquiciamiento inmedia-
to: perseguida la prensa y encarcelados o extrañados sus campeones más decididos, aquellos 
hombres que ni se rendían ni claudicaban en sus principios; escarnecidas las libertades pú-
blicas y la fuerza material imperando sobre las conciencias; convertida la justicia en arbitra-
riedad; y a las regiones arrebatándoseles la migaja que les quedaba de su fisonomía política 
por virtud de un absurdo sistema de tributación, daba todo esto por resultado una conglo-
meración de desórdenes, producto de un gobierno oligárquico que sancionaba todo linaje de 
atentados contra el derecho y las leyes.

Tanto Nikolas Poulantzas, no seu Fascismo e Ditadura, de 1970, como Louis 
Althusser, en Ideoloxía e Aparellos Ideolóxicos de Estado, tamén de 1970, entenderán 
o Estado como un conxunto de mecanismos que integran:

•	A coacción.
•	O convencemento. 
Hai, pois, dous elementos esenciais para a existencia e reprodución dun estado: 

o poder e a autoridade ou, dito doutro modo, o poder e a persuasión. Se por po-
der entendemos a capacidade ou a forza para facer, por autoridade ou persuasión 
entendemos aquilo que, contrario ao poder, vén dado polos outros. A alguén se lle 
confire autoridade por inspirar respecto e confianza. Velaí, pois, a autoridade como 
persuasión. 

Até a chegada da modernidade, logo da Revolución Francesa, foi imposible 
identificar o consensual como unha categoría asociada ao Estado. Velaí a persuasión. 
Ou dito doutro xeito, xa repetido aquí, a capacidade de reconstruír os mecanismos 
de control social sen a relixión. O Estado burgués, alén dun mero conxunto de ins-
trumentos de coerción, que pasa a entenderse tamén como un conxunto de instru-
mentos de produción de liderado intelectual e de consenso. 
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Gramsci, moito antes, lembremos que morre en 1937, abre esa nova vía de análi-
se da ideoloxía no marxismo e define o sentido común como a conciencia cotiá, a fi-
losof ía dos non filósofos, e será ese sentido común a forma que adquira a hexemonía. 

O que fai que o poder se sosteña, dirá Foucault (1981), é que non pesa simple-
mente como potencia que anda a dicir que non, senón que asume a posibilidade de 
producir cousas, formar saber, construír discursos. E, en palabras de Gramsci (1973), 
non houbo revolución que non fose precedida dun intenso traballo de crítica, de 
penetración cultural, de permeación de ideas. 

Estas producións materiais, simbólicas e ideacionais, de que falamos, xeran un 
sentido de mesmidade, o que Bourdieu e Waquant (1995) denominan reflexibilidade, 
que permite os axentes sentírense provenientes e produtores de si mesmos. Herdei-
ros, transmisores e actores dunha determinada maneira de identificar o mundo e de 
modificalo. 

Dirá  Waquant, no prólogo do seu libro, resultado escrito dun seminario oral 
con Bourdieu na Universidade de Chicago en 1991,

Segundo Pierre Bourdieu (1989, p. 7), a tarefa da socioloxía é “desvelar as estruturas máis 
profundamente ocultas dos diversos mundos sociais que constitúen o universo social, así 
como os mecanismos que tenden a asegurar a súa reprodución ou transformación.» O pe-
culiar deste universo é que as estruturas que o conforman levan, por así dicilo, unha dobre 
vida. Existen dúas veces: a primeira, na «obxectividade de primeira orde», establecida pola 
distribución dos recursos materiais e os modos de apropiación de bens e valores socialmente 
escasos (especie de capital, na linguaxe técnica de Bourdieu); a segunda, na “obxectividade 
de segunda orde”, en forma de sistemas de clasificación, de esquemas mentais e corporais 
que serven de matriz simbólica das actividades prácticas, comportamentos, pensamentos, 
sentimentos e xuízos dos axentes sociais.

Pois tal como Bourdieu (1989, p. 7.) propón 

Hai unha correspondencia entre a estrutura social e as estruturas mentais, entre as divisións 
obxectivas do mundo social, especialmente entre o dominante e o dominado nos diferentes 
campos, e os principios de visión e división que lles aplican os axentes. 

Gramsci, ao igual que viña facendo Murguía, retoma o valor dos feitos culturais 
como creadores da Historia. A proposta de Murguía non vai ser outra que virar, 
entornar, o sentido común imperial e supremacista español, comezando polos seus 
presupostos raciais, solidamente consolidados. Como dirá Waquant (1995), os siste-
mas simbólicos son produtos sociais que producen o mundo, que non se contentan 
con reflectir as relacións sociais senón que tamén contribúen a construílas. 

A proposta de Máiz (1984) de achegar a Murguía ás bases do arianismo e do 
fascismo-nazismo semella de débil credibilidade porque non é quen de concibir o 
que o propio Gramsci tentaba reconsiderar dentro da propia ortodoxia marxista: o 
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valor dos feitos culturais como creadores da Historia. Repetimos, o valor dos feitos 
culturais como creadores da Historia. 

Toda tentativa de concibir o estado-nación fóra do modelo xacobino francés 
lévao a entender a nación cultural e filolóxica como racial ao xeito do arianismo 
alemán. Non parece concibir alternativa. Mais o certo é que, na nosa opinión, tanto 
Murguía como Gramsci ideaban maneiras de comprender o cultural, a nación cultu-
ral, xa que non biolóxica, como parte do conflito a desenvolver no interior da socie-
dade. Murguía como anti-imperialista. Gramsci como anti-capitalista. E en ningún 
dos seus desempeños foron sospeitosos do contrario. 

No modelo de pensamento marxista, a hexemonía cultural é un concepto para-
lelo, polo que ten de reflexos e de ecos, ao que o sociólogo francés Pierre Bourdieu 
(1996) denominou violencia simbólica, concepto que designa o dominio e  a prima-
cía nunha sociedade culturalmente diversa (a sociedade sempre como estrutura de 
diferenzas) por parte de sectores, dotados dunha visión do mundo —crenzas, mo-
ral, explicacións, percepcións, institucións, valores ou costumes—, que converte na 
norma cultural aceptada e na ideoloxía dominante, válida e universal. A hexemonía 
cultural xustifica o status quo social, político e económico como natural e inevitable, 
torna o histórico e social en biolóxico e continxente, perpetuo e beneficioso para 
todos, en lugar de presentalo como unha construción que beneficia só á clase do-
minante. E velaí dúas palabras clave: beneficio e xustificación. Trátase de modelar o 
relato do beneficio como xusto. Como artellar o enunciado da historia de maneira 
que vire os actores infames reais en  personaxes de creto e confianza. Bourdieu pre-
tende enfatizar, así, o modo en que os dominados aceptan como lexítima a súa propia 
condición de dominación. 

Cando Jürgen Habermas (Cucurella, 2011) cuestiona a idea de opinión pública, 
a idea que hai detrás é a mesma: a cultura é un poderoso inmobilizador da capacida-
de reinventiva dos pobos e os seus valores son o xeito de que toda a orde burguesa 
se perpetúe.

O feito de que a noción do histórico se contrapoña á noción do biolóxico está 
na mesma orixe do conflito de sentido do significante raza. Digamos que nun de-
terminado momento da historia tórnase preciso un significante que poida acoller a 
significación contraria de histórico, particular, local e epocal. E, na medida en que 
ese sentido non é outro que biolóxico, o significante escollido non é outro que raza.  

Mais non esquezamos que o significante “raza” ten, cando menos, dous sentidos 
en conflito: biolóxico e cultural. 

O significante hexemonía, da palabra grega ([#$%&'()*]), connota dominación 
ou control político, económico ou militar. En teoría política, remite ao método 
xeopolítico de dominio imperialista indirecto, no que o estado hexemónico exerce 
o seu poder noutros estados subalternos simplemente coa ameaza de intervir antes 
que coa intervención militar directa. 
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Antonio Gramsci pensou a hexemonía cultural como medio de análise das cla-
ses sociais e a superestrutura dunha sociedade dada. Entendeu que as normas cul-
turais en activo nunha sociedade eran impostas pola clase dominante (hexemonía 
cultural burguesa), e que non debían ser percibidas como naturais ou inevitables, 
senón recoñecidas como unha construción social artificial, instrumentos de poder e 
dominio de clase. Sen este exercicio continuado de crítica sería impensable a libera-
ción política e intelectual do proletariado, necesitado de crear e espallar a súa propia 
cultura de clase.

Non se trata de botar por terra a teoría de clases de Marx senón de completala 
engadindo calquera tipo de alianza (interclasista se for preciso) para lograr un mode-
lo cultural contrahexemónico e superar o desequilibrio entre o discurso da opresión 
e o discurso moral histórico, unha quebra que cómpre entender como unha contra-
dición de clase.

Coa globalización e o capitalismo financeiro, o problema radicalízase. O capita-
lismo convértese na única forma de entender o desenvolvemento da especie humana. 
Para os teóricos contemporáneos da hexemonía e a cultura (Noam Chomsky, Ignacio 
Ramonet, Samir Amin), a globalización extende o control da minoría privilexiada 
fronte á maioría subordinada nun marco no que o pensamento desregulado do Mer-
cado vaise anexando progresivamente a un proxecto cultural hexemónico no planeta.

2. O significante nación. 

Para Ramón Máiz (1984, 140) que analiza detallamente o asunto:

en el año 1886, en una serie de artículos publicados, en una revista vinculada explícitamente 
al movimiento regionalista, y bajo el título «¿Qué es nación?», Murguía acoge, sin clarificar 
su procedencia, el concepto manciniano de nación:

«Nación es una comunidad natural de hombres unidos en una vida común por la mora-
da, el origen, las costumbres y el lenguaje, que tienen conciencia de esa comunidad».

Maiz (1984, 140) concibe unicamente a existencia de dúas grandes correntes no 
conxunto dos movementos nacionais que percorren a Europa de cambio de século. 
Por unha banda, a corrente de carácter liberal, froito do nacionalismo francés que bro-
ta da Revolución, e que podemos denominar nacionalismo xacobino, igualador de Es-
tado e Nación e que concibe a soberanía nacional contra o Antigo Réxime, un Estado 
Burgués monopolizador de todo o poder político, perante a dispersión da sociedade 
civil, e, por outra banda, o nacionalismo xermánico, histórico-organicista, irraciona-
lista e racista, derradeira trincheira do Antigo Rexime fronte á inminencia da revolu-
ción burguesa na Europa decimonónica, teorizado por Herder, List, Muder, Arndt. 
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O Estado-Nación, como obxecto da historia externa, facilmente delimitable en 
termos cronolóxicos obxectivos, e a Nación, como obxecto da historia interna, su-
peditada ás incidencias do espírito, da arte, da plasmación dese espírito non obxec-
tivo nas realizacións humanas, tan diversas como características. Murguía parte da 
definición de Pasquale Stanislao Mancini (1817-1888), definidor da idea subxectiva 
de nación xunto con Henri Bergson e Ernest Renan. Para Mancini é esencial o prin-
cipio de nacionalidade: o dereito natural ou divino dunha nación de reunir a todos 
os seus  membros nun mesmo Estado soberano; sendo tal cousa o «fundamento do 
novo"dereito de xentes».

Con todo, cremos que esta delimitación establecida por Maiz entre un naciona-
lismo xacobino de orixe francesa e un nacionalismo xermánico, non está totalmente 
clara na medida en que moitos dos elementos de un e outro poderemos velos brotar 
a un e a outro lado da fronteira e tanto nos círculos intelectuais de París como de 
Berlín. Se non podemos negar a incidencia da Revolución na delimitación do ima-
xinario nación en termos do novo rexime liberal burgués e a súa concepción, tamén 
non podemos negar que o pensamento de Murguía movíase sobre un terremoto 
causado polas inclemencias do final do Imperio. De maneira que o mesmo método 
que nos conduce a avaliar as condicións políticas e estruturais no nacemento dun 
pensamento non poden servir para obvialas na traslación dese mesmo pensamento 
ao un espazo-tempo diferente. Iso que Gerard Genètte (1989) denominaba transpo-
sición e que Pierre Bourdieu (1985) entendía como a imposibilidade de tradución 
dun pensamento, ao seren as condicións de lexibilidade en que esa nova versión 
brota dabondo singulares e particulares como para facelo ser mesmo un pensamento 
distinto. Sen invalidarmos o traballo de Maiz consideramos que hai algo de présa en 
solucionar conceptualmente un asunto moi máis complexo. 

Situados neste punto do debate temos un primeiro aserto do que derivar o noso 
discurso. A nación, por unha banda, e a raza, por outra. A nación, dirá Murguía, é 
a raza. A raza dividida entre o cultural e o biolóxico. E o estado considerado como 
nación ou como mercado. 

Temos, por tanto, un conflito no que interveñen seis significantes baleiros, nú-
cleos de conflitos de sentido na batalla hexemónica: estado, nación, mercado, raza, 
cultura, bioloxía. A proposta xacobina de igualar estado, nación e mercado e a pro-
posta de identificar nación e cultura. E a terceira proposta de identificar nación, raza 
e bioloxía. 

Así que o significante nación, sempre entre esta catro posibilidades que comen-
taremos brevemente: 

•	A nación-estado xacobina.
•	A nación cultural.
•	A nación biolóxica.
•	A nación stendhaliana. 
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A proposta supremacista imperial española era unha proposta do terceiro tipo, 
que difundía, e aínda difunde, un modelo hexemónico baseado na superioridade 
esencial da raza española que se transmite ao seu sentido común e ao seu modelo de 
interacción co mundo. A proposta de Murguía é unha subversión contrahexemónica 
baseada no definición de Galicia como nación, lingüística, cultural e biolóxica. Unha 
declaración de independencia simbólica que é tamén imaxinaria, por máis que non 
sexa real. Somos unha nación distinta porque, empregando os vosos argumentos, 
temos lingua e cultura propias e non pertencemos á vosa raza. 

Certo que Murguía pensa sobre esas fontes e nun determinado entorno inte-
lectual europeo mais tamén é certo que Murguía (que morre en 1923) está a pensar 
sobre a Galicia domada e castrada de Jerónimo Zurita e non sobre a Alemaña de 
entreguerras ou a Francia dos felices anos vinte. 

Este conflito de sentidos, delimitados pola forma da diferenza, biolóxica ou cul-
tural, está en aberta oposición coa súa propia negación, no pensamento que nega 
calquera diferenza, sexa esta de índole biolóxica ou cultural, e que vai ser o punto de 
partida do europeísmo, invisibilizado até o remate da Segunda Guerra Mundial. Dos 
distintos vectores que debuxan estas polarizacións semánticas emerxen as posicións 
e as forzas que dan forma á historia europea contemporánea. Desde a Europa das Na-
cións, superadora das diferenzas promovidas ou suprimidas polos distintos Estados 
actualmente existentes, a determinados supremacismos nacionais nos Estados hexe-
mónicos en diferentes territorios, sexan estes o Alemán, o Español, o Francés, etc. 

Digamos que o mérito de Murguía radica non tanto na importación dun discur-
so producido fóra de Galicia, ben fose en modo negativo a través do antigaleguismo 
do Imperio Español en decadencia, ben fose en modo positivo a través da polémicas 
que asoman en Francia e Alemaña entre o romanismo e o celtismo, senón en darse 
conta de que o importante non é tanto a produción dun discurso como a produción 
dun sentido para ese discurso. O importante non é a aceptación do relato da diferen-
za senón a produción dun sentido para ese relato. 

Desenvolveremos, pois, ao longo das páxinas que seguen, primeiro, o conflito 
interno, que atinxe á posibilidade de delimitar unha diferenza nacional, quer pola 
vía biolóxica, quer pola vía cultural; e, segundo, o conflito externo, á posibilidade de 
deseñar unha Europa baseada na superación dos conflitos nacionais que subsisten 
dentro dos Estados europeos. 

Poderíamos representalo mediante un cadro semiótico que nos permita obser-
var con claridade os catro vectores resultantes.

 
Nacionalismo Biolóxico
Cultural Europeísmo
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Teríamos, por tanto:
•	en primeiro lugar un nacionalismo biolóxico, baseado en termos de estirpe 

xenética, manexador do concepto de raza; 
•	en segundo lugar, un nacionalismo cultural, baseado en termos de comunida-

de semiótica, que pode prescindir do concepto raza no seu sentido biolóxico, agás 
cando se empeña en relacionar os seus logros culturais, pensemos inicialmente na 
Saudade, e determinadas características imaxinarias presentes nesa comunidade en-
tendida innecesariamente como raza, e, igualmente, 

•	en terceiro lugar, un europeísmo biolóxico, igualmente baseado en termos de 
estirpe xenética, o pesadelo ario desenvolvido polo nacionalismo fascista alemán, e, 

•	finalmente, un europeísmo cultural, tamén concebido en termos de comuni-
dade semiótica. 

Dalgunha maneira a historia de Galicia ao longo dos séculos XIX e XX radi-
ca nesa oscilación entre un nacionalismo biolóxico e un nacionalismo cultural que 
axiña se entorna cara ao cultural, na transición entre os dous séculos mencionados, 
e que encontra o seu monumento literario na novela Arredor de Si, de Ramón Ote-
ro Pedrayo, de 1930, síntoma desa mudanza radical, para logo reconverterse nunha 
oposición entre o Nacionalismo Político e o Nacionalismo Cultural e que encontra 
a súa formulación literaria no Regreso a Tagem Ata, de 1971, de Xosé Luís Méndez 
Ferrín. 

Nacionalismo Político
Cultural Europeísmo

Neste percorrido histórico que vai desde Murguía até Risco, Maiz semella non 
observar diferenzas:

La lectura protofascista que Vicente Risco haría, años más tarde, de la mitología nacionalita-
ria murguiana patentiza nítidamente una tal posibilidad que la vinculación raza-nación en el 
historiador gallego, pese a sus objetivos globales, vehiculaba. (Máiz, 1984, 180).

Cremos que esta variación semántica, ben significativa en termos de biopolítica, 
é determinante no deseño dos escenarios culturais e políticos de fondo que subxacen 
aos nacionalismos galegos de antes e despois da Guerra Civil Española e a Segunda 
Guerra Mundial. Corenta e un anos separan esas dúas ficcións literarias que evi-
dencian un contínuum de reflexión sobre a nación galega, herdado directamente de 
Manuel Murguía. 

Como sinala Ramón Maiz (1984, 137-8):
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A aparición en 1865 do volume I da Historia de Galicia de Manuel M. Murguía  supuxo 
un decisivo punto de ruptura na traxectoria político-ideolóxica do pensamento galeguista. 
Fronte ás sólidas formulacións do galeguismo histórico precedente e mesmo coetáneo –do 
provincialismo ao rexionalismo-, así como da historiograf ía galega anterior –Verea y Aguiar, 
Martínez de Padín, Vicetto- procedíase por vez primeira e con toda radicalidade á constru-
ción histórico-teórica de Galicia como nación ou nacionalidade. 

Non hai discusión entre especialistas sobre a rotundidade e a radicalidade do 
pensamento de Murguía no seu tempo e a incidencia no marco da teorización de 
Galicia como entidade histórica e cultural propia. E esta rotundidade prodúcese 
non tanto no marco dunha novidade no relato, na exposición histórico-cronolóxi-
ca do que teña sido a Historia do país, como no marco dunha virazón radical no 
sentido dese relato coa inclusión do significante nación, que inclúe a superación 
da posición rexionalista e avanza por primeira vez na construción dun horizonte 
nacional para Galicia. 

E isto acaso sexa o que o historiador ferrolán non acaba de comprender, malia a 
súa claridade á hora de sinalar que

No emprego sistemático da palabra nación subxace un auténtico concepto que desenvolve 
a súa eficacia a través dunha plural e complexa fundamentación do feito nacional galego, 
impugnadora da ideoloxía centralista de España como estado uninacional. (Maiz, 1984, 138)

Sorprende a necesidade de Máiz de levar a Murguía a un terreo que o po-
lígrafo galego non puido frecuentar en termos históricos nin conceptuais por 
razóns evidentes de data e lugar. Así o emprego de significantes forzados como 
arianismo, antisemitismo ou raza, que teñen unha significación inequívoca en 
Maiz que nunca teñen en Murguía, apela a esa dobre lexibilidade que esixía W. 
Benjamin para a imaxe dialéctica e que non se dá no caso de Murguía porque o 
historiador galego está a emitir o seu discurso ao longo do S. XIX e escasamente 
a principios do S. XX. Vocábulos todos eles que tiñan no tempo de Murguía un 
sentido moi diferente do que poidan ter no tempo contemporáneo. Murguía non 
era alemán nin teorizaba un nacionalismo supremacista ao servizo do Terceiro 
Reich senón que era un historiador galego empregando as ferramentas intelec-
tuais que lle deparara o seu tempo á procura de obter un sentido de redención 
para a nación galega fronte á depredación imperial española. Murguía non está 
a historiar sobre un espello plano e inamovible senón que o fai desde as turbu-
lencias do seu tempo. Non vive no ámbito etéreo de pura abstracción senón que 
existe no espazo-tempo da Primeira República Española e a Restauración e a 
devacle do Imperio, con todo o que esa época supuxo no ámbito na produción 
de sentido a favor da conservación do Imperio. Murguía é un deconstrutor do 
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Imperio que ataca por máis lle doe ao depredador imperial: a deconstrución do 
seu propio racismo. 

Digamos que Maiz tenta por todos os medios conducir a Murguía a un lugar 
que acaso lle veña dado como prexuízo histórico de toda a esquerda española: a 
homologación de calquera modelo de nacionalismo. De maneira que non perde a 
oportunidade de homologar o arianismo xermánico previo ao Terceiro Reich e a 
proposta de celtismo de Murguía. 

Porque hai un erro de perspectiva que tira por terra todo o seu relato. Un erro, 
ao noso ver, fundamental: a proposta arianista do Terceiro Reich é parte dun discur-
so hexemónico, reflexo, por tanto, dunha estrutura económica e social. O celtismo 
murguiano é unha tentativa de discurso contrahexemónico, un relato que procura a 
deconstrución do supremacismo imperial español, aliado político do Terceiro Reich, 
logo da morte de Manuel Murguía. 

Confonde discurso hexemónico con discurso contrahexemónico. 
Se Murguía ten que xogar fóra do seu tempo vital, que remata en 1923, ano da 

súa morte, non ten por que facelo a favor do arinianismo, como propón Máiz, como 
en favor de Gramsci, tal e como remata por ser evidente. 

Non esquezamos que a posición de Murguía no seo do movemento rexiona-
lista liderado por Brañas Menéndez foi sempre minoritaria, malia recoñecérse-
lle a figura de patriarca do movemento. E non esquezamos que Murguía, como 
home do seu tempo, non tiña outras ferramentas para pensar que aquelas que lle 
fornecía a época en que habitaba. E que, na súa tentativa de subversión do pen-
samento imperial español, tentaba habilitar un modelo cabal de concepción de 
Galicia como nación, segundo os exemplos que ía encontrando no pensamento 
europeo. 

Mais non podemos perder nunca a perspectiva de que a hexemonía era o pen-
samento imperial españolista, análogo, agora si, desde o punto de vista social do 
arianismo alemán, e que o que Murguía loitaba por construír era un discurso con-
trahexemónico. 

Murguía inicia, pois, un primeiro galeguismo que está internacionalmente de-
limitado por un debate intelectual, que se desenvolve fóra de Galicia, sobre a defini-
ción dos tipos raciais e a súa permanencia no tempo. A raza evócase, así, desde unha 
posición esencialista e fóra da historia que anima a abandonar os parámetros das 
relacións causa-efecto presente no devir das comunidades humanas e, igualmente, 
todos os factores sociais e de loita de clases que resultan determinantes en calquera 
análise contemporánea. 

Unha das súas fontes foi William Frédéric Edwards"(1777–1842), un fisioloxista 
francés, nado en Xamaica, pioneiro da antropoloxía e considerado o pai da etnoloxía 
francesa, influído por Amédée !ierry,  a quen dedica o seu ensaio de 1829 Des carac-
tères physiologiques des races humaines considérés dans leurs rapports avec l’histoire.
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O seu interese principal, segundo lle explica ao propio !ierry na carta prólogo 
con que comeza o seu libro, radicaba en conciliar historia e fisioloxía[1]:

Nunha viaxe que acabo de facer, tiven a oportunidade de observar algúns datos que poden 
interesarvos. Percorrín a maioría das terras relevantes para a historia que acabas de publicar, 
e tratei de comprobar algunhas das distincións que fai entre os pobos galos. [...]

 Calquera que fosen os galos no pasado, e as grandes familias que puidesen formar en-
tón, que hai en común entre eles e os pobos que hoxe ocupan o mesmo chan? Que ten que 
desentrañar a historia coa fisioloxía? Que luz pode tomar prestada dela? 

Velaí un dos temas que lle viñan a Murguía desde Francia, no abano temático do 
que hoxe denominamos antropoloxía cultural. 

!ierry estudara os antecedentes dos galos e francos do período tardío da An-
tigüidade en Francia.  E Edwards, seu discípulo, adoptou a teoría da «permanencia 
dos tipos», influenciada tamén por René Primevère Lesson. Segundo relata Edwards, 
estaba convencido de tal permanencia desde principios da década de 1820, cando 
nunha visita a Londres estaba a falar das obras de James Cowles Prichard con Hod-
gkin e Robert Knox. Knox convenceuno, coa axuda dunha tumba do antigo exipcio 
exhibida por Giovanni Battista Belzoni, de que os «tipos» étnicos exipcios e outros 
persistiron desde a antigüidade.

E velaí a trampa das tipoloxías biolóxicas e a súa transposición a obxectos cultu-
rais. Así Galicia e Portugal terían unha disposición biolóxica á saudade proveniente 
de seren os seus nacionais seres humanos inclinados a ese sentimento nacional. E o 
carácter nacional, que enfrontaría a Giuseppe Verdi con Richard Wagner, ou as ba-
ladas irlandesas co flamenco, estaría intimamente relacionado coa tipoloxía humana 
das súas “razas”, un delirio idealista disfrazado de pretensión materialista de encon-
trar unha razón que explicase diferenzas. 

Como Edwards deixou claro, a súa noción de «tipo» era flexible; e os tipos ra-
ciais fixéronse fundamentais no debate sobre a etnoloxía do século XIX. Seguiu os 
estudos de fisionomía de Johann Kaspar Lavater e Franz Joseph Gall, e foi pioneiro 
no concepto de raza determinada pola forma da cara e da cabeza. Completou o seu 
traballo fisiolóxico cun estudo das linguas celtas. 

[1] Dans un voyage que je viens de faire, j’ai eu l’occasion d’observer quelques faits qui peuvent vous 
intéresser. J’ai parcouru la plupart des pays qui ont"rapport à l’histoire que vous venez de publier, et 
j’ai"cherché à vérifier quelques-unes des distinctions que"vous établissez parmi les peuples gaulois. 
[…] 
Quels qu’aient été"les Gaulois jadis, et les grandes familles qu’ils pouvaient" 
former alors, qu’y a-t-il de commun entre eux et les"peuples qui occupent le même sol aujourd’hui? 
Qu’a"l’histoire à démêler avec la physiologie? quelle lumière"peut-elle en emprunter ?  
París, 1841. 
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Outro contacto persoal entre estes escritores foi Jules Michelet: Edwards fora o 
seu médico, e Michelet tomou deles (de Edwards e !ierrya) ideas sobre a «persis-
tencia das razas». Esta teorización aplicábase moito aos europeos e particularmente 
aos franceses, e Edwards cría que as súas propias observacións o confirmaban. Ed-
wards foi chamado o primeiro antropólogo que discutiu a raza. Unha das súas preo-
cupacións era a xustificación do nacionalismo francés.

Temos, pois, debuxado un mapa conceptual que se dirime entre dous grandes 
vértices. Por unha banda, a permanencia dos tipos e a persistencia das razas, e, por 
outra, a diversidade, o polixenismo, a integración en unidades de respecto á diferen-
za e á igualdade. 

Edwards chegou a teorizar amplamente sobre a diversidade humana, influen-
ciado polo polixenismo, e defendeu os tipos e caracteres fixos ligados ás poboacións. 
Minou o monoxenismo ecoloxista de Prichard, no cal o clima afectara ás poboacións 
humanas despois dunha soa creación: fixo un punto en descontar a influencia do 
clima na fisioloxía animal en xeral. Unha observación que fixo sobre as poboacións 
de animais cruzados, no sentido de que un tipo chega a predominar, foi citada por 
Charles Darwin en !e Variation of Animals and Plants Under Domestication.

As conclusións (Fernando Pereira González, 2000) son determinantes: 

é sen embargo posible albiscarmos en liñas xerais unha determinada idea de raza presente en 
Murguía: o termo “raza” definía un determinado grupo humano que posuía uns caracteres 
f ísicos e psicolóxicos particulares –caracteres que se transmitían intactos a través dos sécu-
los e das xeracións- que dalgunha maneira determinaban os xeitos de pensar e de actuar e as 
manifestacións culturais propias dese grupo humano, á vez que impoñían as capacidades e 
límites do mesmo á hora de avanzar e de perfeccionarse. Murguía salientaba especialmente 
o feito da inmutabilidade racial (discernible tanto na conservación do aspecto f ísico –a apa-
rencia exterior dos membros dunha raza- como da conformación psicolóxica –o “carácter” 
ou “xenio” da raza-), característica que se convertía para el nun requisito de esencial impor-
tancia dentro do seu paradigma galeguista. 

A raza, por tanto, segundo este modelo de pensamento, delimita tanto no plano 
f ísico como psicolóxico. E esta delimitación conduce ás súas capacidades e incapaci-
dades, na medida en que hai unha persistencia  que se manifesta a través da historia, 
inmutabilidade de aspecto e carácter responsable da permanencia e da pertenza a 
ese determinado fluído humano. 

De entendermos o racismo como unha ideoloxía que defende a superioridade 
dunha raza fronte ás demais e a necesidade de mantela aillada do resto dentro dun-
ha comunidade ou un país, ou de seguirmos o texto promovido pola Convención 
Internacional sobre a Eliminación de todas as Formas de Discriminación Racial, 
que fixa o sentido contemporáneo dos significantes «raza» e «racismo»,"aproba-
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da"pola"Asemblea Xeral"da Organización das Nacións Unidas"o 21 de"decembro"de 
1965: 

A doutrina da superioridade baseada na diferenciación"racial"é"científicamente"falsa,"moral-
mente"condenable, socialmente inxusta e perigosa, e [...] nada na teoría ou na práctica per-
mite"xustificar, en ninguna parte, a discriminación racial».

Podemos considerar que este modelo considerado por Murguía non persegue, 
ou perseguía, nada do que actualmente podemos entender como racismo. 

Cómpre afirmar, por tanto, que o celtismo xorde como un argumento contra-
hexemónico, ornado coa erudición propia da época, que inclúe a antropoloxía cul-
tural e a etnograf ía. 

3. A nación nietszcheano-standhaliana.
Non deixemos pasar a proposta europeísta nietszcheano-stendhaliana. 

Pois non todo foi racismo no pensamento nacional do S. XIX. Stendhal, o gran-
de escritor francés Henry Bayle, autor de Le rouge et le noir ou La Chartreuse du Par-
me,  aínda tomando as súas ideas sobre a raza de Edwards, quen de feito estableceu o 
concepto de etnoloxía en Francia, optou, porén, por unha perspectiva integradora. E 
encontrou un lector namorado na figura do filósofo Fiedrich Niezsche. 

Stendhal, un dos fermosos acontecementos da miña vida, porque todo o que nela fai historia 
chegou a min por casualidade, nunca por recomendación. O azar, o instinto e a alegría son 
os aspectos que certifican a pertenza a unha mesma familia espiritual. Desconf ía sempre do 
parentesco se é incitado pola mediación de terceiros.

Para Nietzsche, Stendhal vai ser o “descubridor da alma europea”, “amigo da 
esfinxe”  “capitán dos elixidos” e “adiviñador enigmas”. 

Para Sancho Vich (2020)

Converterse nun «bo europeo» esixe a adquisición dunha arte (e dunha nova Paideia) que 
ensine a vivir sen Deus, sen normativas dogmáticas e sen a calidez e seguridade que propor-
ciona o Heimat, polo que se trata da necesidade de pautas de construción, por un suxeito 
que afirme (diga que si) e saiba tratar o carácter heteroxéneo, apátrida, plural e nómade do 
espírito europeo; que, para empregar as palabras plásticas de Paul Valéry, “viva familiarmen-
te cunha gran cantidade de opostos instalados na penumbra da súa conciencia”.

Por que o pensamento racial de Murguía afectou e influíu fundamentalmente 
a Eduardo Pondal mais non así a Rosalía Castro? Por que Rosalía non foi celtista? 
Sitúabase acaso na liña de Stendhal e apelaba a unha posición de consenso no debate 
racial europeo?
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Hai, con todo, un aspecto determinante que non debe ser esquecido: Murguía 
era un galeguista, dos bos e xenerosos, que botou man da teoría da raza como ar-
gumento para tirar o pobo galego do seu marasmo e desleixo históricos e non un 
racista que empregase o celtismo para se encher de razón. 

O cerne da súa mensaxe non é outro que o que aparece versificado na poesía de 
Pondal: 

Galegos, sede fortes,
Prontos a grandes feitos,
Aparellade os peitos,
A glorioso afán,
Fillos dos nobres celtas, 
Fortes e peregrinos,
Loitades polos destinos
Dos eidos de Breogán. 

Digamos que do mesmo modo que a Xeración Nós cábelle ser comprendida 
como unha reacción contrahexemónica á Xeración do 98 española, unha resposta, 
un retorno, a posición contrahexemónica de Murguía é unha resposta ao racismo 
antigalego manifestado polo Imperio Español en decadencia.

Entendemos que hai un racismo supremacista hexemónico, por unha banda, 
que é a produción ideolóxica dun Imperio en decadencia que precisa activar violen-
cia simbólica  que poña freo ao seu propio declive, e un racismo deconstruído, que é, 
realidade, un anti-racismo, contrahexemónico. 

O racismo supremacista enche o significante baleiro da galeguidade, da condi-
ción de sermos galegos, co sentido de inferioridade esencial, convertido en sentido 
hexemónico.

Como en toda operación de ideoloxía hai un desprazamento de sentidos que 
van do particular ao universal, do local ao global, do epocal ao eterno, do existencial 
ao esencial, do histórico ao esencial. Mentres que no anti-racismo contrahexemóni-
co murguiano hai unha operación contraria, do universal ao particular, do global ao 
local, do eterno ao epocal, do esencial ao existencial, do esencial ao histórico. Mur-
guía procura unha Galicia dona de si, situada na xeograf ía e na historia. 

A Cova Céltica e a intelectualidade gramsciana
Como é sabido, Gramsci dividiu o Estado en dous grandes planos superestruturais: a 
Sociedade Civil, que contén o momento da hexemonía e do consenso, e a Sociedade 
Política, que contén o momento da forza, da coerción e a dominación, considera-
da no seu sentido estrito e de acordo coa concepción tradicional do Estado como 
máquina para a opresión dunha clase sobre as outras. Que o Estado sexa igual a 
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Sociedade Civil máis Sociedade Política é tanto como dicir que é Hexemonía máis 
Ditadura. Unha Hexemonía que se sostén sobre unha Ditadura. Unha Hexemonía 
que brota dunha Ditadura. 

Ora ben, a Sociedade Civil pode considerarse desde dúas perspectivas:
–   De abaixo a arriba: a sociedade Civil como subversión do sistema 

hexemónico.
–   De arriba a abaixo: a Sociedade Civil como contido ético do sistema 

de dominación. 
E será neste punto onde Gramsci concederá unha especial importancia ao papel 

do que vai denominar Intelectualidade. Establece unha nova diferenza entre os inte-
lectuais e os outros grupos sociais en función da actividade que realicen dentro das 
relacións sociais. Para Gramsci, a hexemonía da clase dominante bota as súas raíces 
neles, porque, lonxe de seren unha elite, son unha masa. 

Para Noguera Fernández (2011): 

os intelectuais que, segundo esta concepción, son agora un fenómeno de masas (“intelectual 
de masas”)-, son milleiros, xa non son poucos, profesores, emisoras de radio e televisión, ar-
tistas, policías, militares, cineastas, etc.- serán os encargados do funcionamento do aparello 
hexemónico -Gramsci chámaos “intelectuais orgánicos”, na medida en que son parte orgáni-
ca. do proceso de reprodución do sistema de relacións sociais ou cultura dominante- ou da 
construción de espazos contrahexemónicos. «A forma de ser do novo intelectual -escribe o 
autor italiano- xa non pode consistir na elocuencia motora, externa e momentánea, en afec-
tos e paixóns, senón que o intelectual aparece activamente inserido na vida práctica, como 
construtor, organizador, permanente. persuasivo, non como simple orador.»

Non deixa de resultar curioso, daquela, que a praxe política de Manuel Mur-
guía se encamiñase cara á formación da denominada Cova Céltica, tertulia literaria 
desenvolvida na trastenda dunha pequena libraría coruñesa, propiedade Uxío Carré 
Aldao, frecuentada por un cento de persoas, e da que sairán institucións vertebrado-
ras do tecido cultural de Galicia: Escola Rexional de Declamación, de 1903, A Real 
Academia Galega, de 1906, e a revista A Nosa Terra, de 1907, alén da formación polí-
tica da Liga Gallega, de 1897, que sobreviviu até pouco máis alá do cambio de século 
e que tivo entre os seus principais logros a erección dun monumento aos Mártires 
de Carral en 1904, feito con granito das canteiras de Illó (Barro) sobre unha idea do 
arquitecto lucense Juan Álvarez Mendoza. 
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Conclusións:

1.  O celtismo galego de finais do S. XIX e principios do S. XX forma parte dun 
proxecto contrahexemónico que tenta derrubar a hexemonía cultural do Impe-
rio Español e o seu supremacismo antigalego.

2.  A contraposición entre o céltico-suevo e o íbero-semita, argumento central nes-
te discurso contrahexemónico, non é homologable co supremacismo da raza 
aria, aparecido noutros contextos e territorios, porque o conflito de sentido está 
claramente invertido. Non hai un discurso afirmándose na súa condición de 
raza superior, ao xeito do que Gramsci chamaría hexemonía cultural, que trasla-
de ao ámbito do simbólico-imaxinario unha condición de poder real, senón un 
relato contrahexemónico, que tenta quebrar o discurso hexemónico do españo-
lismo imperial. 

3.  Hai un erro de perspectiva, herdado desta hexemonía españolista, na lixeireza 
con que certa esquerda procede a desfacerse do proxecto do primeiro naciona-
lismo galego, aducindo que as condicións dese discurso son homólogas das que 
se daban no contexto da Mitteleuropa de entreguerras. 
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RESUMO

No artigo describimos e valoramos a relación entre Manuel 
Martínez Murguía e Vítor López Seoane. Estas dúas figuras 
da historia de Galicia coñecéronse na mocidade e mantiveron 
contacto ao longo da súa vida. Seoane colaborou en diversos 
momentos con Murguía, en especial coa redacción para a súa 
Historia de Galicia dun valioso texto, a Reseña de Historia Na-
tural de Galicia. Arredor desa publicación xurdiu un impor-
tante desacordo entre ambos.

ABSTRACT

!is work describes and analyses the relationship between Ma-
nuel Martínez Murguía and Víctor López Seoane. !ese notable 
figures in Galician history met during their teenage years and kept 
contact all throughout their lives. Seoane collaborated with Mur-
guía in di+erent moments, specially by providing a valuable paper 
– Reseña de Historia Natural de Galicia – for Murguía’s Galician 
History. An important disagreement among both arose as a result 
of this publication.
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Unha amizade complicada.
A relación entre  Manuel  Murguía
e o naturalista Vítor López Seoane



1. Introdución
As dúas persoas que protagonizaron a relación que imos analizar xogaron un 

papel relevante na historia galega. Manuel Martínez Murguía (1833-1923) destacou 
como escritor, xornalista, historiador, folclorista e político; dinamizador do Rexur-
dimento, compañeiro de Rosalía de Castro, fundou e presidiu a Real Academia Ga-
lega. Foi, 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. 

Pola súa banda, o ferrolán Vítor López Seoane (1832-1900) salientaría como o 
naturalista galego máis importante do século XIX. Estudou os seres vivos desde o 
punto de vista taxonómico, catalogando as variedades biolóxicas e buscando outras 
novas, non descritas pola Ciencia. O seu esforzo continuado pode visualizarse nos 
corenta e dous anos que median entre o exame en 1847, en Tui, da garza real (Ardea 
cinerea) e a observación en 1899 do mascato común (Sula bassana) en Viveiro. Ese 
labor plasmouse en numerosas publicacións e na descrición de varios taxons de 
animais (novas especies ou variedades). Dun xeito parello, confeccionou importantes 
coleccións de seres naturais, que constituíron o museo particular máis importante 
de Galicia. 

Xosé A. Fraga Vázquez
Académico correspondente Real Academia Galega
xacfraga@gmail.com

ARTIGO
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2. Fontes
Sobre Manuel Murguía é obrigada a consulta do seu fondo documental no Arquivo 
da Real Academia Galega (ARAG), e, asemade, a lectura da biograf ía  de Barreiro 
Fernández, 2012. Canto López Seoane, a fonte documental imprescindible para ac-
ceder aos datos biográficos e actividades científicas é o fondo deste autor conservado 
no Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses (FVLS-IC). Un material que abran-
gue manuscritos, milleiros de valiosas cartas e documentos, que inclúen anotacións 
de traballo, debuxos, catálogos, etc. Unha síntese sobre o labor do naturalista e os 
retos que enfrontou atópanse en Fraga Vázquez, 2007. 

Dos numerosos encontros entre Seoane e Murguía en Santiago, Madrid e A 
Coruña existen escasas testemuñas nalgunha das súas publicacións, pero a principal 
fonte da relación entre ambos está constituída pola correspondencia cruzada que 
se conserva, basicamente no ARAG  e publicada en Barreiro Fernández & Axeitos, 
2003, 2005, 2018. 2020. Un relevante condicionante do noso estudo é que non dispo-
ñemos das cartas enviadas por Murguía e o editor Soto Freire a Seoane no FVLS-IC 
(agás unha carta de 1872). A familia non as incluíu na doazón, porque probable-
mente considerou que non formaban parte da temática científica. De Murguía ao 
naturalista conservase unha copia dunha carta enviada a fins de xuño ou principios 
de xullo de 1867 no ARAG.

Consultamos 17 cartas remitidas por Seoane a Murguía, tres de 1863, dez co-
rrespondentes aos anos 1865-67 e 4 ao período 1872-1890, localizadas no ARAG. 
De Murguía ao naturalista a copia dunha carta enviada a fins de xuño ou principios 
de xullo de 1867 e a carta de 1872. Coñecemos algunhas das remitidas por Seoane a 
Soto Freire, seis, porque o editor as incluíu nas que lle enviaba a Murguía e por iso 
se conservan no ARAG. De Soto a Murguía estudamos catro; hai máis no ARAG 
pero só consideramos as que estaban directamente conectadas coa relación entre 
historiador, editor e naturalista. No FVLS-IC localizamos unha carta de Ramón 
Rúa-Figueroa a Seoane, de 1868, na que alude aos seus proxectos con Murguía. 

A lectura das cartas ofrece unha información básica para seguir o tema estu-
dado, se ben –coma acontece con calquera fonte– é parcial, reflicte unha parte da 
relación existente. A correspondencia permite acceder a interesantes elementos 
biográficos e iniciativas dos protagonistas, destacando o tema da elaboración da 
Reseña de Historia Natural de Galicia, asunto ao que corresponde  o principal 
volume de cartas intercambiadas, revelando a importancia da cuestión na 
relación.
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3. Unha amizade de longo percorrido

O futuro naturalista comezou os seus estudos de secundaria no Instituto de Tui, 
pasando a fins do ano 1847 ao Instituto de Santiago de Compostela[1]. Este centro 
educativo iniciaba nese momento a súa actividade de forma autónoma, se ben desde 
1845 xa operaba no edificio do Colexio de San Xerome (Fariña Casaldarnos, 1996). 
Murguía estaba alí desde outubro de 1845 (Barreiro, 2012). Ambos remataron o 
bacharelato en xullo 1851. Concluímos que nesa contorna comezou a relación se 
atendemos a esa coincidencia nas aulas do Instituto compostelán e a diversas alu-
sións dos protagonistas sobre unha amizade desde a infancia. Por exemplo, cando na 
Introdución da Reseña de Historia Natural de Galicia o naturalista afirmou: «se nos 
ha pedido y no sabemos negar a un amigo de la infancia este sacrificio» (Seoane, V. 
L., 1866: 8). 

[1]  Seoane pediu o 23 de setembro de 1847, como «alumno del instituto de 2ª enseñanza de la 
ciudad de Tuy» que se lle considerasen superados dous cursos de Filosofía (FVLS-IC, 10-41-01). 
Concédenlle matricularse en 2º curso («Autorización de la Dirección de Instrucción pública para 
abono del primer año de Filosofía», 23 novembro 1847, FVLS-IC, 10-41-02). 

Retratos de Martínez Murguía (Wikipedia), á esquerda e López Seoane (FVLS-IC)
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Tamén o próximo destino, Madrid, foi compartido. Alí marcharon para realizar 
estudos universitarios, Farmacia e Medicina, porén o certo é que prestaron máis 
atención a outras actividades. Murguía desconectou dos estudos de Farmacia 
e introduciuse no mundo cultural e xornalístico madrileño. O grupo íntimo de 
Murguía, o que os propios integrantes denominaban «comité borrasca», estivo 
constituído polo propio Murguía, Alejandro Chao[2], o pintor Federico Ruíz, Serafín 
e Teodoro Avendaño (Barreiro, 2012). 

Alén desas amizades, Murguía coñeceu e tratou a moitas outras persoas nos seus 
anos madrileños, algúns deles con futura carreira xornalística e/ou política. No caso 
de Seoane desenvolveu a súa vocación naturalista tomando contacto con profesores 
e persoas interesadas polo tema.  Polo ano 1854 xa trataba co catedrático Mariano 
de la Paz Graells, importante figura das Ciencias Naturais, con quen mantería 
unha longa relación, e co discípulo deste, o profesor de Zooloxía Laureano Pérez 
Arcas. Por outra banda, estableceu un singular contacto co naturalista Juan Mieg, 
antigo «Profesor y Director del Real Gabinete de Física de SSMM». Nese contexto 
salientarían as actividades de campo por diversas paraxes de Madrid desenvoltas 
por Seoane en 1857, testemuña importante do rexurdir da actividade naturalista 
na metade do século (Fraga Vázquez, 2001). Ademais, entrou en contacto cunha 
sociedade filantrópica, Museo  Popular, lendo, o 14 de novembro, un Discurso de 
apertura do Curso 1853-54. Do ano seguinte será a súa primeira publicación coñecida, 
sobre un grupo de plantas, en La Nueva Estrella (Seoane, 1854). López Seoane 
entrou, dun xeito decidido, na nacente comunidade científica dos naturalistas. Esas 
relacións permitíronlle abrir o ámbito dos seus contactos, accedendo a especialistas 
internacionais. As relacións con sobranceiros científicos supoñerán, á vista dos 
escritos, unha especial satisfacción para el. 

Murguía e Seoane viviron en Madrid un tempo de especial tensión política, co 
enfrontamento entre o liberalismo conservador e progresista. Lembremos que en 
1854 tivo lugar a «vicalvarada», coas rúas cheas de barricadas, a xente saíndo da 
corrida de touros ao son do himno de Riego, cara a Porta do Sol, e a chegada do xeneral 
Espartero para iniciar o denominado «bienio progresista». E tamén presenciaron a 
experiencia do goberno presidido por  O’Donell, a volta do liberalismo conservador.

En outono de 1857 Seoane deixou Madrid para seguir os seus estudos en 
Granada, onde prestou especial atención ás Aves da zona, desenvolvendo as súas 
primeiras investigacións orixinais (Seoane, 1861). Os dous amigos volveron pronto a 
Galicia. A volta de Murguía –que casara en outubro de 1858 con Rosalía de Castro– 
tivo lugar en decembro de 1858, pasando por Santiago, A Coruña e Vigo, retorno a 
Madrid e volta definitiva a Galicia en 1861. O naturalista fíxoo en 1859, para rematar 
a carreira de Medicina en Santiago dous anos despois, marchando –ao remate– para 

[2]  Ata que marchou en 1855 para Vigo para montar La Oliva.
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Ferrol, onde exerceu como médico. Nese tempo publicou en Santiago a súa Fauna 
Mastológica de Galicia, un estudo dos Mamíferos galegos (Seoane, V. L., 1861-63). 

4. Colaboración de Seoane nos proxectos de Murguía
En Madrid Murguía acadara un certo prestixio como escritor e xornalista, alí podería 
ter desenvolto unha destacada carreira xornalística e mesmo política. Non obstante, 
decidiu volver ao país arriscando o seu futuro para xerar coñecemento e conciencia 
cultural cara á reivindicación política da identidade galega. Nese camiño, en 1862 ini-
ciaría a publicación do Diccionario de escritores gallegos, e –sen abandonalo– en 1865 
comezou a publicar Historia de Galicia[3]. Nos dous casos o método para o éxito dos 
proxectos era o mesmo, vender entregas aos subscritores para sufragar as publicacións. 

Murguía, pois, vivía agoniado na busca das subscricións precisas para a conti-
nuidade dos proxectos, do 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 ins-
titucionais.

Como veremos, Seoane formou parte dese imprescindible grupo de apoio e, 
ademais, tamén axudou ao historiador na difusión dos Cantares gallegos de Rosalía 
de Castro. Dispoñemos de tres cartas do ano 1863 significativas do estado da rela-
ción e temas que trataban. A primeira dela é do 18 de xullo de 1863[4] e está escrita 
por Seoane desde Cuntis, localidade á que asistía de cando en vez a un balneario. 
Alude o naturalista a varios amigos comúns e á difusión de exemplares de Cantares 
Gallegos: «Ya que no llegaron no remitas los Cantares porque marcho de mañana a 
pasado y se podían facilmente extraviar». 

A segunda carta, sen datar (semella de xullo-agosto dese ano)[5], está escrita en 
Ferrol. Seoane indicaba que podería recoller na libraría de Taxonera[6] o que existira 
da obra de Murguía e facer o que el lle dixera con ese material. Coméntalle  que 
o Diccionario tiña pouca acollida en Ferrol, pois «es preciso que no olvides es un 
pueblo militar y los militares no pueden tener muchos trastos que les estorban en 
caso de marcha» e engadía –el que era fillo e irmán de mariños de Guerra– que o 

[3]  A Historia de Galicia de Murguía aparecería en 5 volumes: 1865, Lugo; 1866, Lugo; 1886, A Co-
ruña; 1891, A Coruña; 1914, A Coruña.

[4]  ARAG, Depósito 1 Caixa 524 9 24.
[5]  ARAG, Depósito 1 Caixa 524.9.26.
[6]  Localizada na rúa Real, publicara a Historia de Galicia de Benito Vicetto, Ferrol (Llorca, 2018)
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«camarote no se presta a gran equipaje ni ellos quieren instruirse». Tamén criticou 
ao resto da poboación ferrolá «imbécil por excelencia» e a  «turba de indianos que 
dedicados a la usura explotan el país conoces que le dan a uno un no rotundo y 
terminante».  Por outra banda, dille «mucho hablamos Gayoso[7] y yo para ver de 
colocar tus Cantares pero no hallamos medio; ademas, francamente, los pusistes 
caros por más que su mérito sea grande. No olvides que vivimos en Galicia!!», «yo 
tomaré mi ejemplar porque Segade[8] ni de tal cosa me habló». Nese contexto o 
naturalista detense criticando o comportamento do común amigo Segade.

A terceira carta deste período é do 15 de agosto de 1863[9], tamén remitida 
desde Ferrol. Seoane insistiu nas dificultades para vender exemplares de Cantares 
e subscricións do Diccionario e no tema económico: «Amigo mio este país es la 
excepción de los países; aquí quieren dinero pues la ciencia les sobra y estorba. 
Triste verdad». E continuou coas críticas xeralizadas que adoitaba realizar: «Te digo 
que rabio por salir de aquí, de la imbécil, grosera y altamente maliciosa patria mia. 
Amo con delirio el país pero no soporto la maldad y la envidia de los paisanos». 
A colaboración de Seoane no tema do Diccionario continuaría nos anos seguintes, 
como se pode comprobar nunha carta de 19 de febreiro de 1865[10].

En outono de 1863 o naturalista trasladouse –temporalmente– para A Coruña. 
Co gallo do establecemento do Instituto de ensinanza media foi nomeado «sustituto 
de Elementos de física y química y Nociones de Historia Natural», exercendo o seu 
labor docente o curso 1863-64. Ao remate desexaba continuar impartindo docencia 
no Instituto, os seus amplos coñecementos en Historia Natural e a estupenda 
colección que confeccionara parecían avales dabondo. Pero as normas esixíanlle o 
grao de Bacharel en Ciencias, titulación da que carecía, polo que cesou –enfadado– 
o 10 de outubro de 1864. A situación obrigouno a retornar á súa cidade natal, onde 
acadou o posto de médico interino no Hospital da Mariña en maio de 1866.

5. O encargo da Reseña da Historia Natural de Galicia
Como indicamos, en 1865 comezou Murguía a publicar a Historia de Galicia; f íxoo 
co editor de Lugo Manuel Soto Freire. Na preparación do segundo tomo pensou que 
sería de interese incluír un apartado dedicado á Historia Natural do país. Unha deci-
sión coherente coa súa valoración de que Flora, Fauna e Xea constituían un elemento 
identitario, uns dos sinais das «individualidades nacionales» (Murguía, 1886, 142). 

[7]  Justo Gayoso López (1822-1913), alcalde de Ferrol entre 1863-1865 (Llorca, 2018).
[8]  Ramón Segade Campoamor (1831.1887). Este compostelán residente na Coruña era un activo e 

informado escritor, un dos máis importantes interlocutores de Murguía. 
[9]   ARAG, Depósito 1 Caixa 524.9.30.
[10] ARAG, Depósito 1 Caixa 525 1 15. 
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O polígrafo trasladou o encargo a Seoane. Algo moi comprensible se temos en 
conta a preparación técnica do naturalista, a amizade que mantiñan e a colaboración 
previa entre ambos. Nese tempo Seoane sentíase frustrado por non poder  dedicarse 
profesionalmente ás Ciencias Naturais, polo que en distintos momentos pensou en 
deixar o seus traballos naturalistas. Ademais, o ferrolán arrastraba xa dos anos previos 
á volta Galicia unha forte incomodidade polo que consideraba escasa consideración 
dos seus contactos científicos, pois na relación con algúns especialistas sentiu que o 
trato non era o adecuado. O desencanto asentouse na súa personalidade, dando paso 
a unha persoa de carácter difícil, que se consideraba vítima. Un perfil que tamén se 
pode comprobar na correspondencia dirixida a Murguía. 

En todo caso, Seoane estaba en condicións de asumir o encargo da Reseña. Era 
un naturalista coa vocación consolidada, que acadara o adestramento práctico e a 
preparación teórica precisa  para abordar a catalogación da Flora e da Fauna do 
país. Porén se trataba dun reto importante, os traballos científicos sobre a  natureza 
galega previos á metade do século XIX eran moi escasos e fragmentarios. Por non 
falar da ausencia dunha mínima comunidade científica, bibliografía específica 
ou coleccións de referencia. Lembremos que os naturalistas asumiron o labor de 
catalogación desde o século XVIII. O obxectivo irá acadándose, de xeito irregular, ao 
longo da segunda metade do século  XVIII e primeira parte do XIX nos países máis 
adiantados de Europa. En España, foi unha tarefa que pretenderon abordar as elites 
científicas ilustradas e liberais mais os sucesivos fracasos colleitados provocaron que 
os naturalistas repetisen laios e chamamentos á misión pendente. Pois ben, despois 
de décadas de abandono, será a partir da metade do século XIX  cando se artelle 
un primeiro proxecto serio de catalogación en España. Os seus protagonistas foron, 
basicamente, os naturalistas próximos ao liberalismo en ascenso e o personaxe chave 
nese intento foi Mariano de la Paz Graells Agüera (1809-1898) (Fraga, 2001). 

O 4 de febreiro do ano 1865[11] Seoane comunicou a Murguía que aceptaba 
participar na súa Historia de Galicia, estaba disposto a redactar a parte correspondente 
á Historia Natural do país. Na carta onde lle trasladaba a decisión xa aludiu á 
dificultade do tema («¿tu sabes lo que me pides?»), esaxerando o indiscutible valor da 
súa contribución («me pides más  de lo que tu mismo puedes hacer o vas a hacer» e 
salientando o seu papel: «Nadie, sino yo (sin jactancia) puede satisfacerte». Asemade, 
subliñou que accedía á petición por amizade e falou dunha cuestión que –como 
veremos– afectaría á relación entre ambos, as condicións para a colaboración: que a 
parte por el escrita aparecera co seu nome e que o historiador revisara a corrixira o 
manuscrito que redactara.

Tamén aludiu ao contido da súa contribución. Explicou a Murguía as dificultades 
para elaborar a parte xeolóxica –sobre todo– e a botánica. Pero, con razón, 

[11]  ARAG, Depósito 1 Caixa 525 1 11.
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argumentou, «En Zoología, creo muy difícil que otro llegue a reunir tantos datos 
como yo, pues habría para una regular biblioteca siguiendo el camino de la Fauna». 
En todo caso, pedíalle máis concreción, «En fin, expláyate más». O naturalista –"que 
en cartas posteriores iría comentando os avances– coidaba que tiña material para 
cubrir trescentas páxinas. 

6. O editor Soto Freire. A  entrega do manuscrito
O proceso de edición da que sería a Reseña de Historia Natural incluía unha ter-
ceira persoa, o editor de Lugo  Manuel Soto Freire (Axeitos, 2019). A este se di-
rixe Seoane en diversas ocasións comentando detalles sobre a marcha do traballo. 
O 14 de abril de 1866, un ano e un par de meses despois do encargo, comunícalle 
que rematara a parte xeolóxica da Reseña, e tres días despois a Murguía[12]: «Ahora 
bien, tu cumplirás al pie de la letra tu palabra», pois «Es necesario que tú des la 
última mano a mi trabajo: la parte científica está, falta el literato y esto sí a mí me 
sería necesario para armonizar con el lenguaje de la obra es imprescindible. Si tu te 
comprometes a escribirla en buen lenguaje allá la mando enseguida, pues todo lo que 
hiciese sería superflueo estando ya ordenado. Di y allá va». Era unha das condicións 
que lle indicara no seu momento e unha cuestión que repetirá na correspondencia 
posterior, semella que Murguía se atrasaba no seu cumprimento. Tamén enviou 
unha estimación sobre a extensión das diversas partes: Introdución 4 cuartillas; 
Xeoloxía, 34; Botánica, 18, unhas 60 ou 30 polas dúas caras. Un texto que recollera a 
información sobre os produtos naturais de xeito resumido, pois, «Creo que esto sería 
lo que querías, pues si fuese a describir las plantas y animales o sólo a enumerarlas 
sería no sólo obra interminable sino imposible para mí muy fuera de lugar en una 
historia».

O 22 dese mes de abril Seoane xa tiña finalizado todo o manuscrito, que remi-
tiu a Soto, eran 144 cuartillas[13]. O naturalista comenta: «En esta reseña histórico-
natural de Galicia, escrita, sin el menor egoísmo, la mayor parte de los datos recogidos 
desde mi niñez, y digo sin el menor egoísmo, porque jamás un solo dato me ha sido 
facilitado por esa gente que se apellidan sabios»,  «mucho curioso encierra, pues, 
mi trabajo que puede decirse con seguridad nuevo en forma, porque va en todos los 
ramos ajustado a los últimos adelantos».

[12]  ARAG, Depósito 1 Caixa 525 5 7.
[13]  ARAG, Depósito 1 Caixa 525 5 12.

< Na páxina anterior, carta de Seoane a Murguía, 
     4 de febreiro de 1865 (ARAG, Depósito 1 Caixa 525 1 11)
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Ao día seguinte informou a Murguía[14] do envío e insistiu no da corrección «ya 
sabes que no me dotó Dios de cualidades literarias». Insistiu na importancia do seu 
labor, «Es trabajo como de 20 años que hace recojo los datos. Enumero casi todos los 
mamíferos, aves, reptiles y peces observados por mí hasta el día, los coleópteros nuevos 
o poco conocidos, los demás insectos curiosos, moluscos, crustáceos, etc., etc.; nada 
conocido, nuevo o curioso se queda sin decir, pero con esa concisión del que refiere 
datos». E engadía: «Con este trabajo hay materia para muchos libros”, aunque “no digo 
cuanto sé». Finalmente, o 8 de maio[15], mandoulle todo o material, cuxa extensión 
reduciu, de 144 a 106 cuartillas simples. De novo pídelle que revise o estilo do texto, 
«abrigo la esperanza de que vestirás a mi pobre niño con las galas del adulto». 

7. A Reseña de la Historia Natural de Galicia
A Reseña ten un valor histórico indis-
cutible, constitúe un pioneiro punto 
de referencia para posteriores ache-
gamentos ao coñecemento dos seres 
naturais de Galicia. Un valioso mate-
rial que abrangue 66 páxinas  e que 
comeza cunha Introdución na que, á 
vista da correspondencia do natura-
lista, Murguía tivo unha intervención 
substancial. Estas son as primeiras 
palabras: «Cuando se tiende la vista 
sobre el vario y fertilísimo suelo que 
forma el territorio gallego, no puede 
menos que admirarse su fecundidad y 
belleza» (páxina 5). 

  Seoane explicou as circunstancias 
da súa contribución «Si el amor al país 
y al estudo de las ciencias naturales, 
fueran bastante para llevar a cabo 
victoriosamente esta clase de trabajos 
[a descrición dos seres naturais 
galegos], quizás no nos ganara nadie 
en su desempeño; pero la empresa es 
vasta, escasas las fuerzas, no muchos 

[14]  ARAG, Depósito 1 Caixa 525 5 13.
[15]  ARAG, Depósito 1 Caixa 525 6 7.

Portada da Reseña de Historia Natural de Galicia
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los conocimientos, y así tendremos que limitar nuestras aspiraciones e intentos. 
Tampoco permite otra cosa, ni la premura con que fueron escritos estos renglones, 
ni el objeto a que se destinan» (páxina 7). 

A exposición segue a clásica ordenación dos tres «Reinos» da natureza: Xea, 
Flora e Fauna, coa intención de amosar de xeito resumido o «mosaico natural» 
galego. A Reseña Geológica é a máis frouxa, algo comprensible se atendemos ao escaso 
coñecemento dos minerais e rochas de Galicia nese tempo, limitado á publicación do 
alemán Guillermo Schulz, Descripción geognóstica del Reino de Galicia, 1835. Proba 
dese descoñecemento é a afirmación de Seoane: «Galicia no ofrece el menor interés 
considerada geológicamente» (páxina 9). O ferrolán realizou un repaso das rochas, 
explicando –sumariamente– a distribución destas e aportou algúns datos sobre 
minerais, con escasas incorporacións, como a de dous descubertos por Antonio 
Casares.  

Na Reseña botánica xa puido contar o naturalista con varios  traballos previos de 
diversos especialistas e nela describiu a riqueza vexetal do territorio (a «vegetación 
gallega es de lo más pródigo y variado que puede imaginarse», páxina 25), cos vexetais 
descritos segundo zonas (litoral, valle, falde montaña, montaña) e indicando os máis 
destacados segundo el, de xeito moi resumido. Rematou comentando unha dúcia de 
plantas recentemento descubertas por Pierre Pourret, Miguel Colmeiro e José Planellas.

A parte de Zooloxía – que era a área de coñecemento de Seoane – salienta no 
conxunto, en extensión (ocupa a metade do texto) e en valor dos contidos. Como el 
destaca: «La circunstancia de dedicarnos desde la niñez a esta clase de estudios y la 
buena amistad de los eminentes naturalistas  (…) nos facilitaban no solo un caudal 
increíble de datos, sino que nos dan la seguridad en las clasificaciones, que tan dis-
tinguidos sabios nos han dispensado la honra de revisar» (páxina 33). O naturalista 
realizou a descrición dos animais por grupos taxonómicos, con indicacións concre-
tas, referencias a colleitas, datos de autores e bibliograf ía. 

8. Desacordo posterior. A reclamación de Seoane a Soto Freire
Ao ano seguinte, o 6 de maio de 1867[16], Seoane escríbelle ao editor. Dille a Soto 
Freire que acordaran facer contas cando lle entregara o seu manuscrito, polo que 
lle reclamaba o cumprimento. Esta carta bota luz sobre unha nova condición da 
publicación, o pago pola redacción da Reseña. Un tema que non estaba presente nas 
cartas de Seoane a Murguía.  

O 23 de xuño Seoane volveu a dirixirse ao editor[17]. Fíxoo con maior extensión e 
nun ton máis esixente. En primeiro lugar, subliña que o texto entregado é moi valioso 

[16]  ARAG, Depósito 1 Caixa 526.3.13.
[17]  ARAG, Depósito 1 Caixa 526.4.6. 
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(«mi trabajo no tiene precio: que es original científico y en él se vierten muchas ideas 
completamente nuevas») e da súa autoría («Murguía mal podía escribir de lo que 
no sabe, por lo tanto no es cierto que parte del original esté de su letra, a no ser que 
le diese la vena de copiarlo»). Lembremos que Murguía retocara, literariamente, o 
texto. 

Queixase de que lle cobraron as «entregas» da Historia de Galicia que incluían a 
súa contribución como o resto que recibira antes, estaba subscrito. Alude a aparición 
nun xornal de comentarios, insultos, por parte de Murguía e Soto cara el. Tamén 
que lle solicitou 200 separatas e lle pediron 300 e pico reais por elas. E que outro, 
enténdese Murguía, cobrou polo traballo seu. Afirmaba que a súa colaboración 
axudou a incrementar as subscricións e o lucro de Soto e Murguía. Coidaba que 
«Uds son unos ingratos y que se lucran del trabajo ajeno sin agradecerlo». 

Pasaba a reclamar: «He resuelto que U., señor editor, me pague directamente mi 
original, así como de Murguía recibió mi dinero sin yo saberlo, ó dé orden ó aviso ó 
como U. quiera al Sr. Murguía para así verificarlo, advirtiéndole de paso que deseo 
saber á como paga U. a este Sr. el pliego, ó sea entrega de la obra, no para arreglarme 
a esto, pues, como yo me hallo en muy distinto caso del Sr. Murguía y no solo vivo 
no de la pluma, sino que por complacer a Uds perdí durante unos meses mucho por 
mi profesión, debo cobrar como debo, atendiendo á la índole de mi trabajo».

Seoane afirmou que se asesorara: «He consultado a varios editores de primo 
cartelo». Entendía que era lóxico que o editor dera un o uns poucos exemplares da 
obra ao autor aínda que iso non se tratara previamente, e que «lo que sí es un deber 
que en la parte que cada uno ha puesto se le den los pliegos llamados de capillas»; 
falaba das separatas. Remitía como argumentos das súas peticións as consultas 
realizadas e á súa experiencia, citando o caso do artigo publicado na Real Academia 
de Ciencias de Madrid, do que lle deron 200 separatas[18]. Remataba o escrito así: 
«Reflexione U. bien lo que hace, que no quiero dar un espectáculo, pero ya que U. 
provocó el conflicto hay que seguir adelante»; engadindo: «no tendré inconveniente 
en entenderme con Ud., si lo hace con buenos modos».

9. Contundente resposta de Murguía a Seoane
Soto Freire adoitaba enviar a Murguía as cartas que lle remitía Seoane. A de xuño 
que vimos de comentar debeu, á vista da resposta, enfadar ao historiador. O certo 
é que este colleu a pluma a redactou un longo escrito, un texto especialmente duro 
co naturalista, do que se conserva copia no ARAG e que  foi reproducido completo 
en Barreiro & Axeitos, 2020: 92-95. O escrito comezaba así: «Mucha calma necesito 
para leer cada carta que U. remite al Sr. Soto Freire» e continuaba coas condicións 

[18]  Ref írese a Seoane, 1861.
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pactadas con Seoane: «Cuando yo hablé a V. de suscribir la parte de historia natural 
para mi obra, no le dije a V. las condiciones? cuales eran, responda U. con las manos 
puestas en el corazón». 

Doído, Murguía botou man do sarcasmo e mesmo ridiculizou ao naturalista. 
Fronte a soberbia do ferrolán, opuxo unha descualificación inxusta: «saber Historia 
Natural, es saberla como ciertas autoridades, y saberla como D. Víctor, es saberla 
poco más o menos como Murguía, el día que este se le antoje», engadindo: «es 
sabido que una cosa es abrir una historia natural, y copiar y seguir el orden de las 
clasificaciones establecidas, diciendo esto hay o esto no hay, según le viene a las 
mientes, y otra cosa es escribir un libro bueno o malo, pero en el cual el juicio propio 
entra por todo».

O historiador comentou sobre a forma na que nesa época se pagaban os traballos 
científicos e ao facelo utilizou datos de publicacións de Seoane, demostrando coñecelo 
ben. «Sabe U. Sr. Naturalista como se paga el trabajo científico!!! Yo no lo conozco, 
este trabajo es mitológico en España, pero ya que U. se empeña (…) voy a decírselo. 
En España se paga del bolsillo propio el discurso del célebre Museo Popular. Se 
pide de misericordia a una o dos Academias pagadas por el gobierno publiquen una 
Memoria de aves de Andalucia o cosa por el estilo, se paga la impresión de la Fauna 
mastológica  de son argent para que la sociedad Económica diga que lo hace de su 
propia cuenta para dar muestra de aprecio al Sr.». Mesmo chegou a afirmar que 
pensou en pedirlle a Seoane a súa colaboración na Historia de Galicia como unha 
forma de facerlle un favor, pois «quería que un joven a quien deseaba de corazón 
mejores días, tuviera un medio de publicar algo nuevo, se hiciese un nombre que no 
le darían jamás, con ediciones a 300 ejemplares».

Murguía insistiu en que naqueles tempos non se retribuían os escritos científicos. 
«Pues bien, Sr. D. Víctor, V. que pagó avec son argent, sus publicaciones, quiere 
cobrar ahora original científico?» De todas formas, expresou en diversas partes da 
carta que estaría disposto a pagarlle. Por exemplo, cando di: «Sí quiere, y lo que es 
más lo cobrará aunque Murguía tenga que empeñarse y pedirlo de rodillas, pero sepa 
U. que a esa acción villana, a ese modo de proceder, hay un epíteto  en el diccionario 
y en la lengua castellana para calificarlo», ou «aun cuando quiera U. mil duros por su 
trabajo y tenga que pedirlos de limosna no vacilaré un momento en hacerlo así, para 
evitar que se dé el espectáculo ridículo, por no decir otra cosa, que resultará de «esta 
cuestión, de suyo puerquísima».

Polo medio da discusión sobre a reclamación económica de Seoane, Murguía 
acúsao de vaidoso («esa pobre y mísera vanidad que le devora») e alude a diversas 
diferencias previas na relación. Ademais –informado da súa vida– aproveitou esa 
circunstancia para aludir aos intentos fracasados do naturalista por acadar unha 
cátedra de Historia Natural e a unha curiosa vicisitude do naturalista co Instituto 
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da Coruña[19]. Por fin, despois de numerosas acusacións, relatou o historiador a súa 
versión do proceso editorial. Polo que di semella que Soto lle pagaba o material 
entregado, á marxe da orixe. Sobre o tema das separatas solicitadas por Seoane, 
Murguía recoñeceu que lle prometera falar con Soto para que non as cobrara pero 
que se esqueceu.  Rematou o escrito deste xeito: «Venga esa cuenta y sepamos lo que 
hemos de pagar al muy magnífico y espléndido y sapientísimo Sr. D. Víctor». 

Da lectura deste e do resto dos documentos dispoñibles vemos que o editor e 
Murguía mantiñan un acordo que se pode considerar lóxico e que as condicións que 
este pactou con Seoane se cumpriron. Outra cousa é que o naturalista agardara, como 
se pode comprobar pola correspondencia, algún tipo de retribución, que nos pode 
parece xusta a día de hoxe pero que non era habitual nese tempo e, en calquera caso, 
non fica claro que estivera acordada. Por outra banda, eran inxustos os comentarios 
de Murguía que cuestionaban o valor da contribución de Seoane pero, en xeral, 
coidamos que os datos que manexaba do seu vello amigo eran correctos.

10. Camiños e contactos posteriores
A fins de 1868 Murguía acadou o posto de director do importante arquivo de Siman-
cas, do que foi cesado en outubro de 1870. Trasladouse para o do Reino de Galicia (A 
Coruña) e un novo cese, en 1875, levouno a diversos destinos e ocupacións. 

Seoane seguiu a buscar futuro no ensino, mesmo barallou a posibilidade de ob-
ter unha praza no Museo de Ciencias Naturais de Madrid. Intentos fracasados, pero 
a súa vida mudou radicalmente cando o 8 de outubro de 1869 casou cunha rica pro-
pietaria, Francisca Riobóo Álvarez. A voda supón un cambio notable para súa vida 
e repercutiu no seu labor científico. Pasou de ser un médico interino con escasos 
recursos a converterse en destacado propietario agrícola. Iniciou unha nova forma 
de vida, que incluía o establecemento da familia na Coruña, na que residiría ata a súa 
morte, pasando o verán no pazo de Cabanas, con  visitas ao de Torres de Allo (Baio), 
e diversas viaxes. 

Nesas novas circunstancias volveu ao seu labor naturalista con novos folgos e me-
dios. Aínda así, debía traballar desde a periferia científica, desde un afastamento xeo-
gráfico e académico; non existía unha mínima comunidade de naturalistas en Galicia 
nese tempo. Seoane tentou compensar todos eses condicionantes cunha serie de me-
didas coas que se adaptou ás súas circunstancias persoais e sociais poñendo en xogo os 

[19] Murguía comentou o «ridículo de regalar una colección a su Instituto, desregalarla, enviarla a 
otro, etc, etc». Efectivamente, Seoane fixera o agasallo dunha colección ornitolóxica ao Instituto 
da Coruña pero, enfadado pola imposibilidade de seguir como docente nese centro educativo, 
recolleu a colección de doulla ao Instituto de Pontevedra. Seoane, V. L. (1866): Catálogo de las 
colecciones ornitológicas regaladas por D. Victor López Seoane,"Memoria Instituto de Pontevedra, 
33-43.
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coñecementos e experiencias adquiridas na quenda da formación  e  os novos recursos 
á súa disposición. Viaxou por Europa, visitou museos, forneceuse de abondosa biblio-
graf ía especializada, materiais e obxectos naturais e editou el mesmo algunhas das 
súas publicacións. Por outra banda, abordou unha colosal obra de recollida e estudo de 
seres naturais. Para iso, incrementou de xeito notable os contactos con especialistas, 
accedendo a algúns dos máis salientables das Ciencias Naturais europeas. 

Ese esforzo daría lugar a destacadas publicacións e amplo recoñecemento, mais 
unha parte notable deses brillantes resultados están contaminados polos espurios 
métodos que utilizou na súa consecución. Falamos de fraude nas datas dalgunhas 
das súas publicacións para gozar da prioridade dos descubrimentos. Semella que 
Seoane non foi quen de soportar a tensión xerada polas dificultades que atopou para 
acadar éxito na descrición de novos taxons e traspasou a fronteira que existe entre 
a excelencia e o delito. A mortificación de verse adiantado por outros colegas debeu 
ser unha carga excesiva para a súa personalidade narcisista. E transferiu un carácter 
doloso ás fantasías coas que sempre adornara o seu currículo. Unha tensión agudiza-
da, aguilloada polas críticas e certas desatencións, que actuaban sobre un substrato 
persoal vaidoso e marcado por un  extremado desexo de éxito e notoriedade. 

En todo caso, a colaboración entre o naturalista e o historiador arredor da pu-
blicación da Reseña tivo dúas consecuencias ben diferentes. Por unha banda, ofreceu 
ao país un valioso produto, polo seu contido e significado, pola outra –no plano 
persoal– o desacordo entre estes destacados personaxes, individuos de sobresaínte 
ego, afectou seriamente á súa relación, que non volveu a ser a mesma, se ben houbo 
contactos esporádicos. Falemos deles.

O 16 de agosto de 1868 Seoane mandoulle unha carta desde Ferrol a Ramón 
Rúa-Figueroa Fraga, á que respondeu este o 29 dese mes desde A Coruña, onde residía 
por ter alí o seu destino profesional de enxeñeiro de minas[20]. Aludimos a isto porque  
nese momento Rúa-Figueroa estaba colaborando estreitamente con Murguía na consti-
tución da pioneira Sociedad para el Fomento de la Historia, Arqueología y Bellas Artes 
Gallegas (Fraga Vázquez, 2021). Murguía resultou elixido presidente da nova institución 
e Rúa-Figueroa ocupou unha das dúas vicepresidencias; os dous elaboraron un folleto, 
asinado por eles e por Faustino Domínguez. Polo contido da carta observamos que 
Seoane escribira a Rúa-Figueroa interesándose por esa sociedade, resulta significativo 
que non lle preguntara sobre o tema a Murguía. Rúa-Figueroa explicoulle que o 
proxecto tiña que ver co desexo de que «este nuestro desgraciado país saliese del estado 
de postración y olvido en que se encuentra», tamén lle indicou que «la iniciativa partió 
de Murguía», sobre quen dixo–seguramente por algunha queixa de Seoane- «Conozco 
sus defectos, pero nadie puede negarle su talento y sus buenos deseos». Seoane debeulle 
comentar sobre posibles nomes de membros para a Academia e se pensaban incorporar 

[20]  FVLS-IC, 03-60-06  
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a científicos. Rúa-Figueroa respondeulle que sinalar nomes sempre é ter adversarios, e 
«No hablemos de la prensa, no hablemos de Ferrol, que es el pueblo de Galicia que ha 
acogido con más silencio el pensamiento. Ahí se bastan solos!».

Nesta nova situación, coa relación deteriorada, dirixiuse Seoane –semella que 
por vez primeira desde o desacordo–a Murguía en demanda de información técnica 
sobre como ordenar o arquivo da súa familia, realmente da familia da súa muller. 
O historiador respondeu nunha carta o 7 de maio de 1872[21]. Nun ton correcto, 
aconsellou unha serie de pasos e indicacións para proceder á ordenación do arquivo.

Pasaron uns anos e nunha carta sen datar, pero que debe ser 1879[22], Murguía, 
que xogaba un importante papel en La Ilustración Gallega y Asturiana, interesouse 
polas publicacións de Seoane. O naturalista remitiulle unha lista e tamén algunha 
publicación; pediulle que «aceptes como la expresión de mi cariño y nada más 
[subliñado no orixinal], pues no me halaga ni quiero que hables nada sobre tan 
pobre cosas» e «no me expongas una vez más a las iras populares». La Ilustración 
Gallega y Asturiana publicaría un artigo de Xosé Pérez Ballesteros no número de 
18 de marzo de 1881 sobre un descubrimento zoolóxico de Seoane. O ferrolán 
díxolle a Murguía que estaba canso da xente e permanecía «oculto para hacer mis 
estudios, y digo a todos cuando me preguntan, ca, ya no me ocupo de esas tonterias». 
Tamén comentaba, «Estás viejo de ilusiones! yo estoy decrepito, aburrido de tratar 
con idiotas». O ton da carta semella indicar un certo achegamento, alude al «amigo 
de la juventud» e á lembranza do seu común amigo, «nuestro buen Alejandro», en 
referencia a Alejandro Chao.

Non falta nesa carta –como adoitaba facer– o seu comentario crítico coa xente 
e cos colegas, «aun más aburrido me hallo del egoismo e ingratitudes de los unos e 
ignorancia y mala fe de los otros». Neste caso coidaba que os estranxeiros o trataban 
mellor, «me hallo recompensado con los inmerecidos halagos  de los extraños, ya que 
si mis compatriotas me hagan una guerra rastrera, ruin y traidora como injusta, pero 
repito, me consuela, si afligieran los ataques de los necios, los inmerecidos elogios con 
que me honran todos especialmente los alemanes e ingleses, El ilustre Günther, Director 
del más magnifico y rico Museo del mundo [o Museo Británico, sección de Historia 
Natural] y uno de los más sabios, me decía la enviarle mis humildísimas publicaciones 
y  contestando a unas observaciones, precisamente sobre esos Tritones (reptiles) que …
podrían digerir los sapientísimos Pérez Arcas, Martínez, y Espada: el primero profesor de 
Zoología, el segundo precisamente de herpetología, el último que se precia de especialista 
en el ramo!! (...). Más verguenza les dará al ver que los rusos, alemanes, suizos, belgas, 
franceses, ingleses e italianos, dieronme resoluciones inmediata a mis consultas. Ya se 
ve, unos son justas celebridades y conocen a fondo la ciencia (...) nuestros profesores, 

[21]  FVLS-IC, 11.08.01 
[22]  ARAG, Depósito 1 Caixa 528. 1 3.
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Carta de Murguía a Seoane, 7 de maio de 1872 (FVLS-IC)
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baldón del profesorado del mundo, se les debía mejor llamar ganapanes [subliñado no 
orixinal] de instrucción pública, pues no hacen más que daño al pobre alumno y a la 
honra patria. Solo saben hacer una cosa, difamar, despreciar lo que no entienden, y 
reprobar chicos que seguramente valen mañas que ellos. ¡Pobre España!».

 Seoane mantivo un ton próximo nas seguintes cartas que lle remitiu a Murguía. 
Desde A Coruña escríbelle o 12 de marzo de 1880[23] e diríxese a el como «Querido 
Manolo», indicando que a razón de poñerse en contacto con el é un asunto «de honra 
nacional», pois «Mi amigo, el sabio Doctor Fischer, una de las lumbreras alemanas, 
de primera fuerza, y catedrático de la Universidad de Friburgo, está escribiendo 
sobre prehistoria». O naturalista sinala que lle recomendou Murguía a Fischer para 
un contacto e posible tradución de algo seu ao alemán. Remataba así: «Ayuda al Dr. 
Fischer, estate seguro que será justo contigo». 

    Uns meses despois, o 19 de xuño dese 1880[24], escribelle de novo porque 
comprobara que «nuestro alemán  es un canalla», «tuvo la osadía de decirme que 
aquí no había químicos capaces de analizar las hachas, ni literatos que escribieran 
de prehistoria con razonada crítica, ni nada… Somos unos salvajes!!!». Non faltan 
no escrito, de novo, as queixas dos colegas –neste caso xa non distingue entre a 
nacionalidade deles– pois «No sabes cuantas amarguras tengo recibido de los 
sabios», «llevé una vida esclavizada con el abrumador peso de las continuados tareas 
científicas, para recibir sino una amarga cosecha de desengaños», «trabajé mucho, 
es verdad, pero tropecé con un país ingrato e ignorante que empezó con burlar mis 
trabajos, y digo burlar porque ya sabes que aquí se tiene por ridículo al que estudia 
los sublimes avances de la naturaleza». Tras moitas queixas, admitiu, «Cojo hoy la 
pluma para … y llenar el papel de  jeremidadas. Dispensa».  

O derradeiro contacto escrito do que temos constancia é unha carta de Murguía 
a Seoane de 20 de marzo de 1890[25]. Polo medio pasaran moitas cousas. López Seoane 
acadara un notable éxito coa participación no primeiro congreso internacional de 
Zooloxía, celebrado en París en 1889. A nivel local integrarase en Folk-lore Gallego, 
unha sociedade fundada en decembro de 1883 e da que o naturalista era membro dunha 
directiva que presidía Emilia Pardo Bazán. Previamente Murguía rexeitara o ofrecemento 
de Antonio Machado Álvarez para dirixir o proxecto. Por outra banda, a intervención 
de Pardo Bazán na suposta homenaxe a Rosalía de Castro en setembro de 1885 (Fraga 
Vázquez, 2022) xerara un duro enfrontamento entre a escritora e o historiador. 

 Nesa carta de 1890 Seoane alude a unha posible nova edición da Reseña de 
Historia Natural de Galicia e comentou que se iso acontecera deixaría a parte de 
xeoloxía igual pero refaría o resto. Polo contido do escrito vemos que Murguía 

[23]  ARAG, Depósito 1 Caixa 528 3 10.
[24]  ARAG, Depósito 1 Caixa 528.3.18.
[25]  ARAG, Depósito 1 Caixa 529 5 5.
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pretendía trasladar o arquivo familiar do matrimonio Seoane-Riobóo para o seu 
estudo. O naturalista, amablemente, rexeitou esa posibilidade e dille, «un archivero 
no puede exigir eso», pero o convida a ir a traballar no arquivo no lugar onde estaba 
localizado: «En Cabañas tienes hospedaje y el cariño de un amigo, cuando gustes 
honrarle con tu presencia (...) Realmente, si así te place, y créame, amigo querido, 
que en ello darías gran satisfacción al que de veras te quiere». 

En 1894 Murguía foi destinado ao arquivo de Facenda da Coruña. Na cidade 
herculina coincidiu residindo con Seoane ata a morte deste en 1900. Non hai 
constancia de contactos entre eles. 
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RESUMO
La primera luz, obra de Manuel Murguía, tivo dúas edicións, 
a primeira en 1859, a cargo do editor vigués Juan Compañel, e 
a segunda en 1868, realizada polo editor lucense Soto Freire. 
O libro estaba destinado ás escolas primarias e sumaba 27 lec-
cións, distribuídas en cinco apartados: idioma, relixión, xeo-
graf ía, historia e biograf ías. Entre unha e outra edición existen 
certas diferenzas, que constitúen un dos f íos  condutores deste 
traballo. 

ABSTRACT
La primera luz, work by Manuel Murguía, had two editions: the 
first one in 1859, under the care of the Vigo publisher Juan Com-
pañel; and the second one in 1868, published by Soto Freire. !e 
book was addressed to primary schools and included 27 sections, 
divided in five parts: language, religion, geography, history and 
biographies. !ere are certain di+erences between both editions, 
which are the common thread of this article.
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Lin por primeira vez La primera luz en 1974, cando facía o Curso de Orientación 
Universitaria no Instituto masculino de Lugo. Estaba incluído no volume que leva por 
título Política y sociedad en Galicia e integrado na colección Arealonga, dirixida por 
Xesús Alonso Montero, que foi quen concibiu a edición, escolleu un prólogo da auto-
ría de Castelao e redactou unha «A modo de presentación» dos textos escollidos, que 
corresponden basicamente a Manuel Murguía. Alonso era daquela profesor no devan-
dito centro, e por esas datas dábanos, fóra do horario oficial e con carácter voluntario, 
clases de galego a un fato de rapaces. A observación coido que vén a conto, xa que esas 
clases compartían o horizonte galeguista que preside o texto que nos ocupa, por máis 
que os tempos fosen outros, aínda que non precisamente os chegados.

No ano 2000, coincidindo coa dedicación a Murguía do Día das Letras Galegas, 
publicáronse dúas edicións facsimilares deste libro. Unha f íxoa Edicións Xerais de 
Galicia, e está precedida dun prólogo do mencionado Alonso Montero e dun estudo 
de Henrique Rabuñal Corgo, e a outra, realizada pola Xunta de Galicia, ten como 
complemento un libro específico titulado Estudio introductorio a La primera luz de 
Manuel Murguía, do que son autores Vicente Peña Saavedra e Manuel Fernández 
González. 

Xerais reproduciu a primeira edición, publicada en Vigo por Juan Compañel en 
1859, e a Xunta a segunda, que apareceu en Lugo da man de Soto Freire en 1868. 
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Entre unha e outra existen algunhas diferenzas —Alonso Montero así o fai constar 
no prólogo citado no parágrafo anterior—, que constituirán un dos f íos condutores 
da nosa exposición. Non son moitas, e polo regular ref írense a cuestións estilísticas 
ou formais, aínda que algunhas semellan ser máis ou menos significativas. O máis 
e o menos poderán aprecialo con máis precisión ca min os especialistas na obra de 
Murguía, que eu non o son, aínda que me servín das indagacións dalgúns deles, no-
meadamente Justo Beramendi, Ramón Máiz e Xosé Ramón Barreiro Fernández.[1]

1. O libro
O seu título completo é La primera luz. Libro de lectura para uso de las escuelas 
de primeras letras de Galicia. A denominación pola que se opta para especificar os 
seus destinatarios, escolas de primeiras letras, alusiva ao que nelas se aprendía, era a 
propia do Antigo Réxime, mentres que o liberalismo cuñará as expresións «escolas 
primarias», «escolas de ensino primario» ou de «escolas de instrución primaria», 
que aluden á posición destas nos sistemas educativos creados polos estados liberais: 
o ensino primario constituía o seu primeiro banzo, que tiña a súa continuación, teo-
ricamente —convén subliñalo, pois a promesa tomará o seu tempo para comezar a 
ser realidade—, no ensino secundario e no superior. 

Tratábase, pois, dun libro de lectura, aos que aludía expresamente a Lei Moyano 
(1857) no seu artigo 89, especificando que algúns dos textos que se aprobasen con 
este propósito debían inspirar na infancia «sanas máximas religiosas y morales», e 
outros familiarizala cos coñecementos industriais e científicos de carácter básico. 
Advertíase ademais que a relación de libros desta natureza merecedores da aproba-
ción gobernamental poríase en coñecemento das autoridades eclesiásticas.[2]

A súa autoría identif ícase cun simple M., circunstancia que, ao entender de Ba-
rreiro Fernández (2000, pp. 15-19), bo coñecedor de M, podería deberse a que Mur-
guía consideraba o libriño unha obra menor e atípica na súa traxectoria, polo que 
non lle reportaría moita gloria. E podería ser que así fose, por máis que  a sinatura 
coas iniciais, e mesmo a omisión da autoría, non constitúa un caso único nos libros 
destinados ás institucións escolares. Tamén apunta Barreiro a hipótese de que na 
súa edición posibelmente influíron as necesidades económicas, e que o seu amigo 
Joaquín Avendaño, destacado pedagogo, sabedor da súa escaseza de recursos, lle 
recomendaría escribir este texto, ademais de conseguir coa súa influencia que fose 

[1]  Agradezo a Xosé Luís Axeitos e a Justo Beramendi a lectura deste texto, así como as súas obser-
vacións e achegas, por máis que a responsabilidade do que se diga ou omita corresponda exclu-
sivamente a quen o subscribe.

[2]  Historia de la Educación en España. II De las Cortes de Cádiz a la Revolución de 1868, Madrid, 
Ministerio de Educación, 1979, p. 265.
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incluído na listaxe de obras aprobadas polo goberno para o seu uso nas escolas. Aín-
da sen desbotar a posibilidade desta lexítima motivación, o certo é que o mercado 
galego era bastante limitado, polo que se o propósito prioritario fose económico, o 
lóxico sería optar por escribir para o mercado español, como afirma o propio Barrei-
ro algúns anos despois (2012, p. 213).

Juan Compañel foi tamén o editor dalgunhas obras de Rosalía, entre elas Can-
tares gallegos, e era un home que sintonizaba coas ideas galeguistas, como se pon de 
manifesto nas «Dos palabras del editor» que abren o libro.

Nuestro objeto es que el niño, tan pronto empiece a leer, empiece a la vez a conocer y amar 
a su patria, ¡ninguna como la nuestra necesita más de este santo amor de sus hijos! Este 
sencillo método de interesar al hombre en todo lo que concierne a su patria hace mucho 
tiempo que se usa con asombroso éxito en las naciones más cultas y adelantadas de Europa. 
Al ofrecer pues, semejante libro a Galicia, creemos llenar la más alta misión del editor y del 
hijo amante de su país. Nuestros hijos sabrán mejor que nosotros cuanto ha influido en sus 
futuros destinos la lectura de esta pequeña obra.

Soto Freire comparte o criterio do primeiro editor, tanto que reproduce integra-
mente as súas palabras a continuación das propias, acollidas ambas ao titulo cuñado 
polo vigués. Comeza por deixar constancia dos parabéns recibidos por Murguía e 
Compañel por La primera luz, e da pretensión deste de reeditar un libro que xa fora 
adoptado «por muchos maestros». Ao non cristalizar este proxecto, o editor lucense 
decidiu asumir o esforzo de darlle continuidade a un texto destinado a facer xermo-
lar no corazón dos nenos «el dulce y santo amor de la patria». En carta a Murguía, 
datada o 7 de maio de 1866, comunícalle que Compañel propuxera transferirlle a 
propiedade da obra, e no suposto de que a proposta fose «razonable y usted venía 
también a la razón, tal vez haría una calaverada más, sobre las que hice en esta vida.» 
(Barreiro Fernández e Axeitos, 2002, p. 382)

A obra foi aprobada por Real orde de 26 de abril de 1860 a instancia de Juan 
Compañel Rivas —por esas datas, as autoridades centrais aprobaban unha listaxe 
de textos, entre os que o maxisterio podía escoller (De Puelles Benítez, 1997)—, 
e contaba coa licencia do bispo de Lugo, solicitada por Soto Freire e datada o 5 de 
marzo de 1868. Este editor estaba especialmente preocupado por controlar a orto-
doxia relixiosa dos textos que saían do seu prelo, e así o facía saber en carta remitida 
a Murguía en 1865 a propósito da edición da Historia de Galicia: «Las correcciones 
en sentido católico son una de nuestras condiciones.» (Barreiro Fernández, 2012, p. 
282) O prezo do libro debía cifrarse en dous reais, segundo a disposición oficial que 
o aprobaba, e non nos catro que propuña Compañel e figuran no exemplar do que 
se fixo a edición facsimilar. «Fíjate que la Dirección [xeral de Instrucción pública] 
ha bajado a la mitad el precio del librito, esto no nos permitirá darle mucho más 
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ensanche [semella que matinaban xa nunha edición ampliada]; espero tus pareceres 
sobre este vital asunto», podemos ler en carta do editor ao autor (Barreiro Fernández 
e Axeitos, 2002, p 153).

Tanto nunha coma na outra edición, logo das palabras dos editores, aparece 
unha poética dedicatoria  do autor titulada «A los niños». A nai dun neno recita 
unha pregaria que este repite e asemade contrae o compromiso de «amar esta tierra 
bendita y hermosa», onde repousan os restos dos devanceiros, e lembra, en maiús-
culas, que «todos tenemos siempre una madre a quien debemos amar y venerar: esta 
madre es la patria.» De seguido, a dedicatoria concrétase na súa filla, Alejandra, na-
cida o mesmo ano que o libro, a quen lle encarece que aprenda «a amar a esta Galicia 
infortunada, en donde han nacido tus padres y en donde has visto la primera luz.»[3] 
O afán galeguizador do texto é, xa que logo, explícito, polo que non anda desenca-
miñado Francisco Rodríguez (1988: p. 63) cando se refire a el como un manual de 
alfabetización patriótica.

As vinte e sete leccións de que consta divídense en cinco apartados de extensión 
moi variábel: idioma (dúas), relixión (dúas), xeograf ía (seis), historia (doce) e biogra-
f ías (cinco). Identif ícanse con números romanos e carecen de título, agás as referidas 
ás biograf ías. 

Cada lección ten dúas partes ben definidas: un texto descritivo do asunto en 
cuestión e un diálogo que resumía as ideas principais —este omítese na primeira 
lección sobre o idioma, nas dúas de relixión e na primeira de historia—. A parte dia-
logada, ao modo catequético —adoptado tamén polos catecismos políticos ou polas 
cartillas de agricultura, poñamos por caso—, tiña un corpo de letra menor na pri-
meira edición e figuraba en cursiva na segunda, e a parte descritiva usaba diferentes 
tamaños e tipos de letra, incluída a negriña. Compañel pretendía que desta forma os 
nenos se fosen familiarizando cos diferentes caracteres utilizados na letra impresa.

Na edición de 1868 redúcese a extensión dalgunhas respostas e, máis que nada, 
increméntase o número de preguntas, para limitar así a amplitude das contestacións. 
Poñamos un exemplo, tomado da lección xv.

1859: P.–¿Qué cosas notables puede V. decirme de este rey [o suevo Recciario ]?
R.–Que se convirtió al cristianismo con toda su gente, que taló la Navarra y Aragón y 
se acercó hasta Cataluña, tomando a Lérida; pero que sus victorias, inspirando serios 
temores a los demás reyes bárbaros, se unieron los godos,[4] los francos y borgoñeses, y 
derrotándole a orillas del río Órbigo, se vio obligado a huir, hasta que cayendo en poder 
de sus enemigos le degollaron en diciembre de 456.
1868: P.–¿Qué cosas notables puede V. decirme de este rey?

[3]  Sempre que non se sinale outra procedencia, deberá entenderse que citamos pola edición de 1868.
[4]  O sentido da frase semella ser: hicieron que se unieran los godos…
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R.– Que se convirtió al cristianismo con toda su gente, que taló la Navarra y Aragón y 
se acercó hasta Cataluña, tomando a Lérida.
P.–¿Qué alcanzó con tales triunfos?
R.– Habiendo inspirado serios temores a los [elimínase «demás», que na redacción an-
terior servía para incluír os suevos na familia dos bárbaros] reyes bárbaros, se unieron 
los godos, los francos y borgoñeses y le derrotaron a orillas del río Órbigo, viéndose 
obligado a huir.
P.–¿En qué año murió?
R.–Habiendo caído prisionero, sus enemigos le degollaron en Diciembre de 456.

Na primeira edición, e en nota a pé da páxina doce, advírtese, non sabemos 
se por iniciativa de Murguía ou de Compañel: «Los maestros harán leer primero a 
los niños las lecciones, sin tocar a lo que va a continuación, siguiendo el sistema de 
preguntas y respuestas, que estas se las harán estudiar de memoria cuando hayan 
concluido de leer todo el libro.» Con independencia do sentido que poida ter o feito 
de adiar a memorización para o final, que non alcanzo a percibir, o certo é que algun-
has respostas eran longas de máis para a súa memorización ao pé da letra, intrínseca 
á didáctica catequética, de aí que na segunda edición se reducise a súa extensión. 
Compañel anticipaba nas súas palabras preliminares que estaba disposto a ampliar o 
libro e a introducir «todas aquellas correcciones que la prudencia y la práctica de los 
maestros nos aconseje», e cabe a posibilidade de que algunha das suxestións recibi-
das apuntase nesa dirección e fose asumida por Soto Freire. Este suprimiu, ao meu 
entender con bo criterio, a nota coa que se pretendía orientar os mestres sobre o uso 
que debían facer do libro.

Idioma
O libro ábrese cunha anécdota, que se non foi real ben podería selo, cando menos 
nalgunhas das escolas da época. Un neno, que non sabía falar castelán, coma outros 
moitos a mediados do século xix, entra na escola e o mestre pregúntalle, de forma 
agarimosa, se non traía os libros: «Señor —respondió el probrecillo, temblando—, 
esquecéronme.»[5] E o mestre, que era un home ilustrado e xusto, como podemos ler 
no texto, aproveita a ocasión para reivindicar a necesidade de querer e de cultivar a 
nosa lingua: «Amad el lenguaje en que hablamos todavía; el pueblo que olvida y es-
carnece su idioma, ese pueblo dice al resto del mundo que ha perdido su dignidad!»

Na segunda lección advírtese que o idioma galego se formou e cultivou antes 
que o castelán e o portugués, a paternidade dos cales pode reivindicar, aínda que se 
observan algunhas diferenzas notábeis entre unha e outra edición.

[5]  Coido que, da lectura que fixen en 1974, esta é a pasaxe que perdurou con máis nitidez na miña 
memoria.
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1859: El dialecto gallego, es uno de los que en España conserva más puras sus raíces 
latinas [1868: conserva más puro su origen latino, y en el cual se advierte a cada paso 
las huellas poderosas de los antiguos idiomas célticos, que se hablaban en Galicia antes 
y durante la dominación romana.] A poco que se observe, se nota que sus palabras, en 
la mayor parte, son débil cor[r]upción del latín; sin que se vean en el gallego, como su-
cede en el castellano, esas ásperas palabras que ha tomado del árabe como un símbolo 
de su pasada servidumbre. Formóse el gallego antes que el castellano y llegó también a 
su perfección antes que este. Es su padre, como lo es del portugués; ejemplo vivo de lo 
que podía llegar a ser el gallego, si en vez de corromperse y viciarse con voces y giros 
castellanos, aspirase a su perfección y fuese un idioma nacional. En gallego escribió 
sus Cántigas el inmortal monarca castellano D. Alfonso x, llamado el Sabio, y muchos 
otros poetas de aquellos tiempos en que el gallego era un idioma formado, mientras el 
castellano estaba todavía en su infancia.

No diálogo, ao se preguntar pola orixe do dialecto galego, tamén muda a respos-
ta. Se na edición de Compañel se decía: «El latín, al que se hallan mezcladas algunas 
palabras griegas, celtas y germánicas», na de Soto Freire desaparecen gregos e xer-
manos e mantéñense unicamente os celtas: «El latín, modificado según el genio de 
las lenguas célticas que se hablaron en Galicia.»

As diferenzas entre unha e outra edición evidencian o cambio que se produciu 
no pensamento do autor sobre a evolución do idioma galego. Como sinala Henrique 
Monteagudo, se na serie de artigos sobre «Poesía gallega contemporánea», publicada 
en 1858, Murguía defendía a súa orixe latina, en sintonía coas teses de Sarmiento, no 
primeiro volume da Historia de Galicia, aparecido sete anos despois, «o latín cede ó 
celta o seu posto de devanceiro ilustre do galego.»[6] 

En todo caso, as súas orixes latinas son máis puras que no castelán, sometido á 
servidume semítica, e a súa configuración como lingua literaria tamén fora previa.[7] 
Acentúase así a substantividade, a diferenza e mesmo unha certa superioridade do 
noso idioma, que para Murguía, a diferenza dos primeiros galeguistas, tiña unha 
especial relevancia, por estimar que constituía unha das expresións máis contunden-

[6]  Monteagudo (2000, p. 200) sostén que «da man dos historiadores que afirmaban unha orixe étnica 
celta do pobo galego, durante o século XIX vai arraigando a crenza dunha orixe céltica do idioma, 
ou polo menos dunha achega substancial da lingua celta que se presumía que se falara en Galicia 
antes da conquista romana. Secundariamente, tamén se subliñou a importancia da contribución 
lingüística (paralelamente á étnica) xermánica, supostamente achegada a Galicia polos suevos á 
caída do Imperio Romano». Sobre a evolución do celtismo en Galicia pode lerse o interesante 
estudo publicado por Ramón Villares en Identidade e afectos patrios (pp. 141-176).

[7]  Murguía non celebraba precisamente esas orixes latinas, como facía notar Vicente Risco 
(1976, pp. 41-45), mais se eran ineludíbeis, mellor sermos os descendentes máis puros. 



NARCISO DE GABRIEL 93

tes do carácter nacional de Galicia: «Lengua distinta, se ha dicho siempre, distinta 
nacionalidad. Sintiéndolo así Galicia, se tuvo constantemente por nación de hecho», 
segundo podemos ler en El regionalismo gallego (1889) e noutros escritos.

Relixión
Todos os pobos recoñeceron o Creador e demandaron humildemente a súa interce-
sión, cada un ao seu xeito e no seu propio escenario: o indio nas pagodas, o árabe nas 
mesquitas e o celta nas fragas. E nós, redimidos por Cristo, non podemos ser menos: 
«¡Dichosos nosotros que hemos nacido de padres cristianos y recibidos en el seno de 
la Santa Iglesia adoramos al Dios verdadero!» Na segunda edición, alertado se cadra 
por Soto Freire, decidiu engadir a parte do texto que reproducimos en cursiva, aínda 
que tamén é posíbel que o engadido fose obra do propio editor: conviña, para evitar 
equívocos, identificar a verdade no seo da diversidade. 

Especialmente obrigados a render culto ao Deus verdadeiro estabamos os gale-
gos, pois Galicia, grazas ao apóstolo Santiago, cuxos restos entre nós se conservan, 
converteuse nun reino que ten na relixiosidade un dos seus trazos esenciais, e ase-
made no berce do cristianismo hispano. Sempre que se invocou o nome deste após-
tolo co necesario ardor guerreiro —«¡Santiago y cierra España!»—, lembra Murguía, 
o interpelado nunca deixou de atender as demandas que se lle facían, como puñan 
de manifesto as moitas batallas gañadas coa súa axuda. 

Xeograf ía
Ninguén conseguiu describir, anticipa Murguía, toda a fermosura da nosa terra, ma-
lia as numerosas tentativas que se fixeron. Aínda así, el atrévese a dicir algo na súa 
primeira lección de xeograf ía: «Frescos valles, solitarias cañadas, comarcas pinto-
rescas, montañas cubiertas de nieve, verdes quebradas, lagos, ríos de ondas azules, 
y un mar inmenso bañándola amoroso, he aquí lo que es tan vario como encantador 
[1859: encantado] país.» Nas cinco leccións restantes traza primeiro unha breve xeo-
graf ía de Galicia e deseguido a de cada unha das catro provincias diferenciadas polo 
liberalismo, división que consideraba acertada, por ser a do Antigo Réxime «harto 
defectuosa». 

A poboación aproximábase aos dous millóns de persoas, e no territorio abunda-
ban as montañas e os ríos, entre os que salienta o Miño, cuxo percorrido traza con 
certo detalle, xa que nace e morre no noso país, e «parece querer simbolizar este 
reino cuyos valles fecunda.»

En cada provincia rexistra a súa poboación e a da capital —nalgúns casos, en 
1868 actualízanse as cifras— e describe esta, deixando constancia dalgunhas das 
institucións civís —entre elas as educativas: universidade, seminarios, escolas nor-
mais, escolas de náutica e comercio, institutos, bibliotecas—, militares e relixiosas 
que acollía. A cidade da Coruña —escrita daquela, en castelán, «la Coruña»— non 
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carecía de virtudes, pois era a máis fermosa de Galicia e unha das máis fermosas de 
España, ademais de ser a capital de «todo el reino». Lugo fora capital de Galicia en 
tempos dos romanos e desde ela gobernaron algúns reis suevos. Pontevedra posuía 
edificios de mérito e gozaba dun ceo despexado e dun clima morno; na segunda 
edición elimínase que estivese «poblada por los griegos». Ourense, pola súa banda, 
tamén fora corte dalgúns reis suevos.

Nun segundo nivel de concreción, relaciona os partidos xudiciais que as con-
figuraban, así como algunhas das notas que os caracterizan. En Santiago de Com-
postela menciona na primeira edición a Universidade e a Catedral, ás que engade na 
segunda o Hospital, o Seminario, San Martiño Pinario, Fonseca «y otras» —alguén 
debeu lembrarlle a Murguía cal era a súa parroquia—. Ferrol destaca polo seu Arse-
nal, envexa de Europa. Mondoñedo desempeñara un importante papel nos tempos 
medievais. Monforte tiña, naquela altura, un instituto de ensino secundario, que 
estaba instalado, como se fai constar en 1868, no antigo colexio dos xesuítas. Ribadeo 
contaba cunha escola de náutica e comercio. Vigo posuía un dos mellores portos do 
mundo. En Tui radicara a corte do rei godo Witiza —en 1859 atribúelle a esta cidade 
un instituto, que converte no que realmente era nove anos despois: un seminario— e 
en Caldas de Reis a dos condes Ramón de Borgoña e Urraca de Castela, proxenitores 
do futuro Alfonso vii —Alonso nas dúas edicións—. En Celanova había un extraor-
dinario  mosteiro dos bieitos, onde, segundo se engade en 1868, acababa de abrirse 
un colexio dos escolapios. Ribadavia tiña na viticultura a súa principal industria. E 
Verín, concretamente Monterrei, podía gabarse de ter dado ao prelo o primeiro libro 
publicado en Galicia.

Historia 
O estudo da historia é de suma importancia, por contribuír á formación dos ci-
dadáns e fomentar o amor á patria, e Galicia, «como todos los grandes pueblos», 
conta con «hermosas páginas de gloria», chamadas a fomentar o orgullo de sermos 
galegos. A historia tamén é útil por facernos «odiar la guerra», ese «monstruo de la 
humanidad» asociado a «todos los horrores y todas las desgracias», e asemade ensí-
nanos «que si alguna guerra es santa, es únicamente la que se hace por defender la 
independencia de la patria», razón á que en 1868 engade outra: «o la preponderancia 
de la raza a que se pertenece». O engadido non carece de relevancia. En primeiro 
lugar, porque incorpora a raza, básica na súa concepción da nación, e en segundo 
porque unir independencia e preponderancia supón lexitimar as máis das guerras, 
logo de as rexeitar de forma contundente. Como ben se sabe, o concepto de raza está 
asociado á idea de seren unhas superiores ás outras, polo que son moitas as conse-
cuencias que da súa utilización se poden derivar. 

E a quen debía Galicia a súa «primitiva población»? Aos celtas, como teste-
muñan os monumentos arqueolóxicos conservados: «Las costumbres de aquellos 
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sencillos pobladores, su religión y su lengua, de la que tantas palabras conserva-
mos todavía, se encarnaron en nosotros.» Eles foron, sostén en 1859, «el primer 
pueblo que hizo asiento en nuestra patria», ademais de seren «originarios de Ga-
licia», teses que perden contundencia e gañan prudencia e consistencia lóxica na 
segunda edición: foran «de los primeros pueblos» en asentarse e «los principales 
pobladores de Galicia». En 1868 tamén se suprime a seguinte afirmación: «Aquí 
crecieron y se multiplicaron, y de aquí salieron siguiendo toda la costa que besa el 
mar cantábrico y pasaron a Francia, donde establecieron un imperio fuerte y po-
tente». Nas datas en que isto escribe, Murguía estaba a iniciarse na investigación 
histórica, e polo que se pode apreciar en La primera luz, consonte avanza no estu-
do do pasado corrixe, modula e matiza, con máis ou menos intensidade, algunhas 
das teses iniciais. 

A raza é para el o principal factor constituínte da nación —«a inmutabilidade ó 
longo dos séculos das esencias f ísicas e morais das razas [...] será o eixe do seu con-
cepto de nación» (Beramendi, 2007, p. 174)—, e a raza celta o principal ingrediente 
na configuración da nación galega. O celtismo é para Murguía o «mito fundador 
central da comunidade nacional», como afirma Ramón Máiz (1997, p. 203), ou a súa 
«pedra angular», para dicilo con palabras de Xosé Ramón Barreiro Fernández (2012, 
p. 291). Pola súa banda, Justo Beramendi resume así a concepción que da nación 
tiña noso home: «toda comunidade en que se dan simultaneamente raza, territo-
rio, carácter ou “espírito” e lingua, e por esta orde de importancia dada a secuencia 
causal que establece entre eles.» (2007, p. 188) Convén precisar, porén, que malia os 
perigos potenciais que no concepto de raza aniñan, no uso que del se fai na obra de 
Murguía «o momento da diferencia específica nacionalitaria predomina sempre so-
bre o momento da agresión ó alleo, practicamente inexistente, cando non puramente 
retórico.» (Máiz, 1997, p. 230)

Logo dos celtas viñeron outros pobos, como se pode ler nesta mesma lección xii: 
os gregos —prescinde deles en 1868—, os fenicios, aos que atribúe logros que pre-
viamente asignara aos gregos, como a Torre de Hércules, e os cartaxineses. A estes 
últimos uníronse os  galegos nas batallas de Trasimeno e de Cannas, e foi aos nosos 
soldados a quen se debeu «la mayor parte» (1859) ou polo menos «parte» (1868) do 
éxito conseguido; a alianza tivo os seus custes, mais resultaron produtivos, pois foi 
daquela cando «Galicia enseñó al mundo como un pueblo puede defender la inde-
pendencia de su patria.»

Na lección seguinte subliña a reiterada resistencia dos galegos a seren domina-
dos polos romanos, como evidenciaban as sucesivas batallas emprendidas —nalgun-
has delas acaudillados por ese pastor lusitano que foi Viriato— contra os invasores. 
Finalmente, no monte Medulio, cercados polo inimigo, preferiron suicidarse a entre-
garse, comportamento que demostra «cuan grande era su amor a la independencia y 
su odio a la dominación romana.»
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Así e todo, esta dominación prolongouse durante catro séculos, no curso dos 
cales, «y después de tomar de nuestros conquistadores, idioma, leyes, religión y cos-
tumbres, vivimos tranquilos y connaturalizados con ellos, quedando reducidos así 
de nación independiente a una provincia romana, en donde el arte y la civilización 
llegaron a la misma altura en que se hallaban en la metrópoli.» Aparece, como ben se 
pode ler e convén subliñar, o termo nación referido expresamente a Galicia, que non 
figuraba na primeira edición, segundo a cal quedaramos «reducidos desde entonces 
a florecientes colonias romanas», aínda que as expresións máis usuais seguen a ser as 
de reino, país, patria ou pobo.

A comezos do século v chegaron ao noroeste peninsular, procedentes do norte 
de Europa, os suevos e os vándalos, impóndose os primeiros, que tamén tiveron que 
vencer as resistencia dos «naturales». Unha vez asentados no país, practicaron unha 
política expansionista que lles permitiu conquistar outros territorios hispánicos, por 
máis que tamén coñeceron as derrotas, como foi o caso da sufrida polo rei Ricciario 
fronte ao godo Teodorico. Con todo, e como escribe Barreiro Fernández (2000, p. 
31), por esas datas Murguía «non salienta, como fará despois, a aproximación racial 
entre os celtas galegos e os suevos, nin se refire ó imaxinario dun reino suevo-gale-
go». Andando o tempo, a pegada dos suevos adquirirá un protagonismo crecente: 
«O aporte civilizador suevo sobre a etnia celta situaba como único elemento étni-
co-cultural do pobo galego a raza aria, estabelecendo deste xeito a diferenza fronte 
ao elemento semítico español.» (Máiz, 1984, p. 271). 

Os godos converteranse en hexemónicos a finais da sexta centuria, até que fo-
ron desprazados polos árabes nos inicios da oitava. Estes ocuparon Galicia, segundo 
podemos ler na primeira edición, «no sin que los molestase el conde gallego Sorret 
de Sotomayor» —en 1868 os responsábeis desta molestia serán os «naturales»—, 
podendo afirmarse que foi daquela cando se iniciou a reconquista. Murguía afirma 
que ao longo desta época, durante a que aumenta o protagonismo de Asturias, o 
noso trono é certamente «vacilante» e o noso reino non se consolida. O último rei 
foi Alfonso ,--, coroado na catedral de Santiago por Diego Gelmírez a comezos do 
século .--.

Los condes que la gobernaron fueron bastantes, pero son inciertas las noticias que de 
ellos tenemos. Hemos tenido reyes también, y aunque estos no forman en manera algu-
na dinastía, dan a entender cuan grande era el poder de Galicia en aquellos tiempos y 
con cuanta justicia conserva todavía el título de reino. 

As tres últimas leccións tratan sobre as guerras dos irmandiños contra os nobres 
e destes entre si, ás que puxeron fin os Reis Católicos (século xv); a heroica defensa 
da cidade da Coruña fronte aos ingleses (1589), destacando o papel desempeñado 
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por María Pita; e finalmente, o rexeitamento das forzas da mesma procedencia que 
ameazaban as costas de Ferrol (1800) e a loita contra os franceses (1809). Abundan, 
xa que logo, as mostras da resistencia da nosa terra fronte aos que a pretendían in-
vadir. E aquí remata esta excursión pola historia de Galicia: o que ven despois non é 
historia, por non existir aínda o distanciamento temporal necesario para valorar os 
feitos de forma equilibrada.

Unha historia que era particularmente importante para Murguía, como se pon 
de manifesto na extensión que se lle concede neste pequeno manual de lectura. Po-
demos afirmar, seguindo a Beramendi (1997, p. 192), que na concepción murguiana 
da nación os principais referentes afirmativos son a etnicidade, constituída pola raza, 
o territorio e o idioma, e a historicidade, que nos informa

dos feitos demostrativos da existencia do ser nacional, da súa xénese e evolución, así 
como dos precedentes de independencia ou autogoberno que reforzan a xustiza das 
reivindicacións actuais e poñen de manifesto que, se a nación loitou pola súa liberdade 
dende tempos moi remotos, era obviamente porque xa existía, co que afirmala hoxe non 
é un capricho de intelectuais á moda.

Esta recreación dos feitos históricos faina Murguía desde unha «militancia na-
cionalista explícita», como subliña Ramón Máiz (1984, p. 256): a historiograf ía está 
chamada a lexitimar as aspiracións de autogoberno do galeguismo.

Biograf ías
Son estas as únicas leccións que teñen título: Santa Marina, San Pelayo, Don Diego 
Gelmírez, El Padre Feijóo e Don Felipe de Castro. O inicio da lección sobre este 
último resulta brillante, aínda que o seu remate teña liñas menos afortunadas.

Gemían las bellas artes españolas en el  más triste estado de abatimiento, cuando nació 
en la villa de Noya y en el año de 1711, un niño que andando el tiempo debía ser el 
que levantase la escultura de la postración en que había caído. El genio se da pronto a 
conocer, es como brillante chispa que anuncia el cercano incendio, y por lo mismo el 
ilustre artista, no tardó mucho en ser saludado como una hermosa esperanza que debía 
realizarse.

Se exceptuamos este escultor, o resto forman parte do santuario ou per-
tencen á Igrexa, o que seguramente sexa un tributo que Murguía tivo que pa-
gar ao catolicismo, ao que todo lle sabía a pouco. Así o sinala Barreiro Fernán-
dez (2000, p. 32), que considera «sorprendente»  a inclusión da santa e do santo.  
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Diego Gelmírez tiña un especial atractivo para Murguía, polo que lle dedicará 
un libro tres décadas máis tarde.[8] De momento, na edición de 1868 engade un méri-
to máis aos que se rexistraran nove anos antes: o de ser «el que más hizo por la gloria 
y esplendor de Galicia». 

2. Significado e difusión
O libro que nos ocupa foi pioneiro no modesto proxecto e proceso de galeguiza-
ción que experimentou o noso ensino primario (Costa Rico, 1997). Niso radica a súa 
principal singularidade: «O máis importante desta obra, aquilo que, ó noso entender, 
significa unha contribución innovadora e cualitativa é que Murguía leva o feito dife-
rencial galego por primeira vez ás nenas e nenos e ás escolas de Galicia.» (Barreiro 
Fernández, 2000, pp. 22-23)

Con este texto Murguía pretendía facer patria, ou o que é o mesmo, persua-
dir os lectores de que Galicia estaba dotada dunha identidade singular, reflectida na 
raza, no territorio, na cultura, no idioma ou na historia, atributos que a convertían 
nunha nacionalidade ou nunha nación, polo que tiña dereito a rexer o seu destino. E 
como as persoas que compartían tales conviccións escaseaban, cumpría facer pro-
selitismo e contribuír á creación dunha conciencia nacional galega. Porque se ben 
a nación murguiana se configuraba, ao entender de Beramendi, á marxe de tal con-
ciencia,[9] á que en todo caso se lle atribuía unha existencia potencial, a consecución 
dos obxectivos do movemento galeguista requiría que a «santa idea» espertase e se 
difundise, e con tal propósito se escribiu La primera luz. «Murguía, como calquera 
nacionalista de calquera tendencia, era moi consciente da necesidade de avivar esa 
conciencia», por considerala «instrumento necesario para a realización política da 
nación, pero en absoluto requisito da súa existencia obxectiva.» (Beramendi, 2007, p. 
188) Que non fose requisito non reduce a súa relevancia. De feito, a tarefa principal 
do galeguismo consistía precisamente en transformar a conciencia potencial nunha 
conciencia real e operativa. De aí a importancia da educación para os nacionalismos. 

[8]   Don Diego Gelmírez, A Coruña, Lib. de E. Carré, 1898.
[9]  «Máis dunha vez manifesta Murguía que non considera a conciencia nacional requisito nin 

elemento constitutivo per se da existencia da nación, para a que abonda que unha raza entre en 
comuñón cun territorio e mediante tal comuñón produza un Volksgeit ou carácter colectivo no 
decurso dunha historia propia.» (Beramendi, 2007, p. 187) Ramón Máiz insiste, no entanto, na 
influencia que sobre Murguía tivo o italiano Mancini, que consideraba a conciencia como un 
atributo fundamental da nación. Neste sentido, reproduce o seguinte texto do noso protagonista, 
datado en 1889: «Segundo Mancini, e é definición que aceptamos, nación é unha comunidade 
natural de homes que unidos nunha vida común polo territorio, a orixe, os costumes e maila 
lingua, teñen conciencia desa comunidade.» (1997, p. 178)
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Debemos preguntarnos agora cal era a situación das escolas primarias, ás que 
se dirixía o libro, na Galicia da época. Nótese que falamos de escolas en plural, por 
existiren varias canles de escolarización, das que me teño ocupado noutros traballos, 
aos que remito, e a partir dos cales farei unha moi breve síntese.[10]

En 1850 había en Galicia 667 escolas públicas, que aumentarán a 1690 en 1860; 
a partir de entón, e no que resta de século, predominará o estancamento. Das 1134 
rexistradas en 1855, algo máis do setenta e cinco por cento eran elementais incom-
pletas, algo menos do vinte e cinco, elementais completas, e as superiores repre-
sentaban medio punto porcentual. Tratábase, pois, dunha rede moi heteroxénea, 
integrada maioritariamente por escolas que a propia administración cualificaba de 
«incompletas». Atendendo precisamente á singularidade territorial de Galicia, é di-
cir, ao acusado espallamento da poboación, a Lei Moyano foi modificada en 1859, a 
instancia do reitor compostelán Juan José Viñas, para acomodala á peculiar forma de 
asentamento da poboación galega e decidir onde debían instalarse as escolas. 

Outra rede de escolarización era a conformada polas escolas de ferrado, así 
denominadas por se pagaren inicialmente en especie, polo regular un ferrado de 
centeo, trigo ou millo por temporada de clase. Á fronte delas estaban os escolantes, 
moitos dos cales se farán cargo das escolas públicas incompletas.

A terceira vía eran as escolas de fundación, promovidas por persoas que de-
cidían legar unha parte dos seus bens a crear unha escola de primeiras letras. Irán 
esmorecendo a partir do proceso de desamortización e serán substituídas polas que 
financiaron os nosos emigrantes.

Nas cidades e vilas dunha certa entidade, como as cabeceiras dalgúns partidos 
xudiciais, xurdiron centros a cargo das institucións relixiosas —o propio Murguía 
infórmanos, lembremos, do asentamento dos escolapios en Celanova— e outros de 
carácter civil.

Estas iniciativas son as principais responsábeis da progresiva difusión da lectura 
e da escritura en Galicia. En 1860, cando se publica o primeiro censo de poboación, 
dominaba estas habilidades, con máis ou menos precisión, o 42,26 por cento dos 
homes que tiñan dez e máis anos e o 4,5 por cento das mulleres, porcentaxes que a 
nivel estatal se cifraban en 39,82 e 11,28, respectivamente. 

Mais o que nos interesa destacar nesta ocasión é a escaseza de libros de texto 
na maioría destas escolas, e desde logo nas de ferrado e nas públicas incompletas. 
Cando en 1999 lle preguntei a un escolante, José Núñez López, cal era a principal di-
ferenza entre a escola que el facía nos anos corenta e a escola á que asistira de neno, a 
súa resposta foi: «Había a diferencia de que cando eu fun de neno non nos enseñaban 

[10] Leer, escribir y contar. Escolarización popular y sociedad en Galicia, Sada, Ediciós do Castro, 
1990; Escolantes e escolas de ferrado, Vigo, Xerais, 2002; Ler e escribir en Galicia. A alfabetización 
dos galegos e das galegas nos séculos XIX e XX, A Coruña, Universidade da Coruña, 2006.
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máis que a ler e a escribir e problemas, cuentas, diciamos as cuentas, e catecismo, 
ademais outra cousa, conocimientos, estudiar, diciamos nosoutros, estudiar de me-
moria gramática, geograf ía, deso nada, non se conocía nada.»

No que respecta á practica da lectura, os silabarios e os catóns producidos pola 
industria editorial tardarán en xeneralizarse, e persistirán durante bastante tempo as 
denominadas cartas, que eran unha especie de silabarios confeccionados manualmen-
te polo mestre; a lectura en letra impresa exercitábase con materiais non específicos, 
como os catecismos da doutrina cristiá ou os boletíns oficiais, e para descifrar a letra 
manuscrita recorríase aos procesos, é dicir, a escrituras de diversa índole que se con-
servaban nas casas dos nenos, cada unha das cales unicamente era igual a si mesma.

La primera luz encaixaría dentro do que, en terminoloxía da época, se deno-
minaba terceiro nivel de leitura, ao que se accedía despois de traballar co silabario 
e co catón. Julio Ruis Berrio (1997, p. 214) cita como exemplo desta modalidade de 
libros os Cuadernos de lectura para las escuelas, da autoría de Joaquín Avendaño e 
Mariano Carderera.

Cal foi a difusión que tivo o texto que nos ocupa? Non tanta, desde logo, como a 
que lle atribúe Antonio Couceiro Freijomil (1952, t. II, p. 388), pois obrigatorio non 
foi: «Por disposición del ministerio de Fomento se declaró de utilidad pública y se 
hizo obligatorio su estudio en todas las escuelas gallegas, donde estuvo de texto por 
espacio de veinte años». Malia carecermos de datos precisos, sabemos, de entrada, 
que foi reeditado, polo que en 1868 a primeira edición é moi probábel que estivese 
esgotada ou en vías de se esgotar. Seguramente se utilizaría en determinadas escolas 
públicas elementais completas ou superiores, e tamén noutras de carácter particular, 
nomeadamente urbanas. 

Compañel agasallou á Sociedade Económica de Amigos do país de Santiago con 
algo máis dun cento de exemplares en 1862, cen destinados á súa escola de adultos 
e os restantes a premiar o alumnado máis destacado.[11] Dous anos antes, o editor 
fixera xestións en Lugo que lle permitían ser optimista sobre a difusión da obra, e 
así llo fixo saber a Murguía:«Lo de la Luz, suponte que estoy escribiendo en la mesa 
del Srio. de Instrucción [da Xunta provincial de Instrución pública da provincia de 
Lugo?] y que este me ofreció todo cuanto hay que ofrecer para que en esta provincia 
tenga el mejor éxito posible la obra. Si en las demás tuviéramos este mismo elemen-
to, vaya un negocillo! esta sería nuestra primera locomotora.» (Barreiro Fernández 
e Axeitos, 2002, p. 151) En 1865 advirte, no entanto, que o negocio editorial non es-
taba exento de dificultades, e que cando tivesen oportunidade de conversar lle expli-
caría devagar «cuánto debemos a la buena suerte que me acompañó, no al negocio.» 
(Barreiro Fernández e Axeitos, 2002, p. 328)

[11] O dato procede do prólogo de Alonso Montero á edición facsimilar xa citada (pp. 2-3), que á súa 
vez o tomou de Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda.
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Sen afán de tirar conclusións, e a modo de exemplo, revisamos os cuestionarios 
que debía cumprimentar o maxisterio cando eran visitadas as súas escolas polos 
inspectores provinciais de primeiro ensino, unha de cuxas preguntas facía referencia 
aos libros utilizados en cada unha das materias, aínda que a nosa indagación se limi-
tou ao partido xudicial de Pontevedra e a 1882.[12] Pois ben, o de Murguía non apare-
ce rexistrado en ningunha das respostas, aínda que si os de Joaquín Avendaño, cuxo 
Cuaderno de lectura lera Murguía aos trece anos e deixara nel unha intensa pegada, 
ademais de influír, ao dicir de José Antonio Durán (1998, pp. 41-47), na súa decisión 
de escribir La primera luz, tanto que esta non existiría sen aquel precedente e o trato 
co seu autor, aínda que, como é ben sabido, as hipóteses contrafactuais sempre teñen 
un algo de aventurado. Nas escolas completas de nenos e nenas do Lérez empregá-
base, iso si, un epítome sobre «las faltas del lenguaje que se comenten en Galicia», 
que ao mellor era o redactado por Emilio Álvarez Giménez (1870), avó do galeguista 
Xosé María Álvarez Blázquez.

O exame deses mesmos cuestionarios escolares na década de 1860 é posíbel 
nos fornecese resultados máis favorábeis. De feito, cando a finais da década de 1970 
revisei algúns deles, quero lembrar que aparecía por algures La primera luz. Se ca-
dra era na provincia da Coruña, onde exerceu como inspector de ensino primario 
Antonio María de la Iglesia, que podería ter favorecido a súa difusión. Mais habería 
que contrastar o dato.

Especialmente relevante resulta un informe asinado por Bernardo Barreiro de V. 
V., que exerceu como relator, Juan Barcia Caballero e Isidoro Casulleras, presentado 
á Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago para fundamentar a proposta 
de designación como socios de mérito de catro destacados historiadores: Murguía, 
Antonio López Ferreiro, José María Fernández Sánchez e José de Villa-Amil y Cas-
tro.[13] O primeiro que se menciona é Murguía, e a publicación á que se lle concede 
máis mérito e espazo é, con moito, precisamente a que nos ocupa. Coido que o texto 
merece ser reproducido con certa amplitude.

Comenzó la gran obra de nuestro renacimiento como deben comenzarse estas 
empresas sublimes: por las escuelas de primeras letras y por el periódico. Fue entonces 
la primera vez que nuestros niños estudiaron geograf ía e historia de Galicia, y biogra-
f ías de los más célebres hijos de este antiguo Fidelísimo Reino. Así fue amada en aquel 
tiempo la patria, y recordamos con entusiasmo aquellos nuestros años de la infancia 
en que leíamos La primera luz. Desgraciadamente, el genio que nos ocupa abandonó 
prematuramente a los niños; creyolos formados y se dirigió a los hombres. Entonces 
pereció todo y Dios sabe cuando volverá a enseñarse en las escuelas de Galicia algo de 

[12]  Arquivo Histórico Universitario de Santiago, Ensino Primario, caixa 133.
[13]  O informe foi publicado en Galicia Diplomática, t. II, no. 28, 23-I-1884, pp. 201-203.
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la geograf ía y de la historia del país en donde vivimos y en el que quizás hemos de morir. 
Para grandes reflexiones anotamos este punto anómalo de la instrucción primaria en 
Galicia, que permite una completa ignorancia de todo lo nuestro en tanto que nos en-
señan forzosamente lo ageno: pero confiamos en que el Sr. Martínez Murguía insistirá, 
Dios lo permita, en un punto tan importante.

Así pois, La primera luz non era, en absoluto, unha obra menor. Había que co-
mezar pola base: as escolas primarias, que fornecerían «la primera luz» e formarían 
o público que demandase no seu día outro tipo de libros, como o Diccionario de 
escritores gallegos, que fracasaron precisamente por non existir esa base, advertían 
os abaixo asinantes. Eles leran no seu día La primera luz, non sabemos se na escola 
—a escolarización de Barcia e de Barreiro, cando menos, coincidiu coa publicación 
da primeira edición— e demandaban que os concellos e deputacións provinciais o 
«declarasen de texto», atribución que non figuraba entre as súas competencias, aín-
da que si podían, caso de existir tal vontade, favorecer a súa difusión. Descoñecemos 
se o chamamento resultou frutífero. En todo caso, o libro si o foi.
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RESUMO
Sobre a gran pervivencia, literaria e cultural, de Rosalía de 
Castro, que denominamos “rosalianismo”, na poeta Luz Pozo 
Garza (1922-2020). Este artigo foi escrito  en memoria desta 
querida gran poeta, con motivo de celebrarse, no ano 2022, o 
centenario do seu nacemento.

ABSTRACT
On the very important literary and cultural survival and 
influences of Rosalía de Castro in the famous Galician poet Luz 
Pozo Garza (1922-2020), in commemoration of the centenary of 
her birth in 2022.
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Para unha historia do rosalianismo: 
o inmenso influxo de Rosalía
na obra de Luz Pozo Garza



1.
A idea de que debería facerse un estudo da influencia de Rosalía tanto na literatura 
na que se detectan de forma especial as pegadas da súa obra como nos textos de 
autoras e autores que analizaron a súa produción remonta a moitos anos nas nosas 
investigacións sobre a meirande poeta galega. Era unha forma especial de estudio 
sobre a autora, ao que demos o nome de “rosalianismo”, e que empregamos dende 
o ano 1986, mesmo nos títulos de artigos sobre Gerald Brenan (Aurora López)[1], 
sobre Antonio Couceiro Freijomil (Andrés Pociña)[2], sobre Ricardo Carballo Calero 
(Pociña e López)[3]-

Cando escribimos este artigo, destinado ao número 7 da revista Follas novas. 
conmemórase o centenario do nacemento da insigne poeta Luz Pozo Garza, que veu 
ao mundo en Ribadeo o 21 de xullo de 1922, e finou na Coruña o 20 de abril de 2020. 

[1]  López  (1986), pp. 299-306.
[2]  Pociña (1990), pp. 77-88.
[3]  Pociña – López  (1996)..
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A autora e o autor deste traballo tivemos a inmensa fortuna de ter unha relación de 
amizade moi intensa con esta gran muller, sobre cuxa vida e obra literaria traballa-
mos moitos anos, ata publicarmos no ano 2014 o libro Á procura da poesía. Vida e 
obra de Luz Pozo Garza[4], unha obra da que sempre nos sentiremos moi orgullosos. 
Unha das consecuencias importantes deses moitos anos de amizade con Luz e do 
estudo da súa vida e produción literaria e filolóxica foi o feito de termos un coñe-
cemento da súa paixón, do seu amor, da súa débeda por Rosalía de Castro. Moitas 
veces comentamos con Luz que algún día teríamos que facer un traballo filolóxico 
sobre o seu inmenso rosalianismo. Ese momento parece chegado: a data é moi opor-
tuna para a revista rosaliana que leva o nome da máis grande obra de Rosalía e sairá 
no ano do Centenario de Luz; pero non queremos que se interprete que o facemos 
coa intención de facerlle unha homenaxe, porque a presencia de Luz nos nosos co-
razóns, nas nosas vidas, segue sendo tan viva como nos tempos en que, da Coruña a 
Granada, de Granada a Coruña, non había semana sen termos longas conversacións 
por teléfono. 

2. 
A vida enteira de Luz, de modo especial nos seus aspectos literario e artístico, estará 
marcada sempre pola inmensa educación que recibe na casa familiar, xa cando nena, 
da parella formada por seu pai, Gonzalo Pozo y Pozo, veterinario de moi fonda cul-
tura, de ideas progresistas, fundador en 1932 da agrupación de Viveiro do Partido 
Republicano Radical socialista, de quen sabemos por exemplo que tiña o costume de 
ler polas noites no ámbito familiar obras como as de Rosalía[5] ou Así hablaba Za-
ratustra de Nietzsche, onde sen dúbida radica a salientable formación nietzscheana 
que amosa a poeta en obras de xuventude, como El vagabundo (1952). A nai de Luz, 
por quen sempre sintiu a poeta o inmenso amor que demostra no último libro da 
súa vida, a ela dedicado, Pazo de Tor, era unha cultísima mestra, con coñecemento de 
inglés e francés, que por exemplo recitaba de memoria a “Negra sombra” de Rosalia.

No ano 1952, Luz publica dous poemarios curtos, pero fundamentais de cara 
á súa escrita futura, porque un está en castelán, o outro en galego, El vagabundo e 
O paxaro na boca. É sobre todo no segundo deles onde xa resulta nídio o profundo 
rosalianismo da poeta, que irá sempre en aumento co paso dos anos. No 1863, Ro-
salía de Castro, glosando unha canción popular, eterniza para sempre, na expresión 
popular e culta, unha forma moi poética de chover en Galicia:

[4]  López – Pociña (2014).
[5]  Cf. Pozo Garza (1996), p. 45: “Antes dos sete anos, aínda no meu Ribadeo natal, na 

apacible velada despois da cea, lía o pai a Rosalía. A mamai sabía de corrido as palabras 
da Sombra e a inquedanza do espírito na beira do Sar...”.
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 ¡Como chove mihudiño
Pó-las veigas de Campaña!
¡Cal s’enxugan de camiño
Os herbales de Laiño!   
¡Com’á Ponte en sol se baña! [6]

No 1919, Federico García Lorca, en plena mocidade, anímase xa a poñer as ár-
bores a chover nunha tarde outoniza:

¡El sueño se deshizo para siempre!
En la tarde lluviosa
mi corazón aprende 
la tragedia otoñal
que los árboles llueven[7].

No 1933, ao Aquilino Iglesia Alvariño de Corazón ao vento, “no bèrce negro da 
noite” f ínanselle as cancións nos labios coma paxaros:

Pasóu toda a noite, en claro,
cantando o meu corazón.
Coma paxaros, nos labios
finaban-se-llas canciós.     (Iglesia Alvariño 1986, p. 80[8])

No 1952, este será, polo menos dende o punto de vista oficial, o primeiro verso 
do primeiro poema galego da que ía ser señora da literatura galega do século XX, 
Luz Pozo Garza:

Os teus paxaros choven miudiño 
sobre das miñas árbores e tamén
sobre destes meus beizos, que che cantan.       
        
A declaración sen dúbidas que agocha o “miudiño” deste verso primeiro - o rosa-

lianismo perenne de Luz -, é característica ben documentada nos estudos sobre ambas 

[6]  Castro (1992), p. 184.
[7]  García Lorca (1986), p. 146. 
[8]  Iglesia Alvariño (1986), p. 80.
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escritoras[9], que foi sempre en aumento a medida que avanzaba a súa creación poéti-
ca, e quedaba certificado con absoluta obxectividade no ano 1996 coa publicación do 
poemario Vida secreta de Rosalía[10],  e de xeito contundente co Discurso de ingreso de 
Luz Pozo Garza na Real Academia Galega, lido o día 29 de novembro dese mesmo ano 
1996, titulado Diálogos con Rosalía[11].

3. 
A formación musical, ou mellor aínda, a afección á música, ten unha repercusión 
na creación poética que non é fácil medir. Se collemos dous exemplos concretos 
na nosa poesía galega, o de Rosalía e o de Luz, as dúas pianistas, pero coñecedo-
ras tamén doutros instrumentos musicais, as dúas cun sentido da rima, do ritmo, 
da melodía, que non é soamente natural, innato, senón resultado dunha formación, 
achamos precisamente aí unha das claves máis importantes para explicar e com-
prender as súas poesías. Pero esto pasa ata un grao que non se percibe normalmen-
te. Pensemos por un momento na enorme cantidade de cancións compostas sobre 
poemas de Rosalía, tema predilecto de tantos músicos: podemos asegurar que as 
cancións con letras rosalianas, entre boas e menos boas, cóntanse por centos. Hai 
algo, xa que logo, na poesía de Rosalía, sexa un sentido ou unha estructura musical 
interna, que fai que compositores e compositoras sintan a súa chamada, escoiten 
unha música mesmo na mera recitación dos seus versos. Coa poesía de Luz pasa 
algo semellante. Os comentaristas das súas obras adoitan reparar na importancia da 
música nelas: por exemplo Aurora López no Concerto de outono[12], Carmen Blan-
co no Códice Calixtino[13]. Non hai, que saibamos nós, aínda moitas cancións feitas 
sobre versos dela: loxicamente coñecemos algunhas, todas con música composta 
por Aurora López; a primeira delas no tempo, “Cecais mañá”, sobre un fermoso e 
fundamental poema de Concerto de outono, estreouse publicamente no Museo Cas-
tagnino de Rosario, na Arxentina, en outubro de 1995; a consonancia de palabras 
e música conseguen nesta canción un resultado fascinante; foi editada e gravada 
pouco despois pola compositora no libro Saloucos. Quince poetas da Terra Nai[14]. 

[9]  Cf. Pociña (2007),; Blanco (1998), pp. 331-363; Blanco (2000), pp. 175-105; Blanco (2002); 
López (2004), pp. 347-372; etc. 

[10]  Cf. Pozo Garza (1996 1).
[11]  Pozo Garza (1996 2).
[12]  López (1998), pp- 815-838. 
[13]  Cf. Pozo Garza (1991), p. 46.
[14]  López - Luján – Pociña (1999).



AURORA LÓPEZ E ANDRÉS POCIÑA 109

Partindo dese sentimento semellante nas dúas poetas da musicalidade interna 
da poesía, pode resultar moi ilustrativa unha comparación coa visión do mar que 
atopamos na poesía de Rosalía de Castro[15], a poeta que chega a afirmar contunden-
temente en Follas novas que “Nunca do mar ondas / doces se tornarán”, porque na 
súa poesía a un amor ao mar que ás veces parece sentir, sobreponse con frecuencia o 
medo, o terror, o odio, que provoca nas pobres xentes que o sofren; é clara neste as-
pecto a adxectivación que aplica ao mar en Cantares gallegos e Follas novas: traidor, 
sin fondo, bravo, bravío, tormentoso, mentres que as ondas mariñas aparecen como 
feras, xordas, etc.[16]. En Rosalía o mar, que afoga mariñeiros, que afasta emigrantes, 
que non ten varandas para namorados, esperta aquela catuliana sensación de odi et 
amo, que a poeta non disimula nunca. En Luz Pozo Garza o mar, tema monográ-
fico do libro, publicado en castelán no ano 1962 Cita en el viento, que é unha rosa 
(“Destino”), que clama a súa chamada (“La entrega”), que é un libro eterno (“Escuela 
del marinero”), que está repleto de vida (“Oculta noticia”), ao que ir é amor, porque 
as súas noites son as máis puras que fixo o Señor (“Noche del marinero”), etc., fai 
esquecer todo canto de negativo arrodea ao mar, ás súas xentes, ás súas experiencias 
non sempre positivas, fica desdramatizado por unha visión lírica sorprendentemen-
te positiva. Esto compróbase moi ben, por exemplo, nos tres poemas que forman 
en Cita en el viento o apartado “Tres hombres bajo el mar”, que nos levan ao mundo 
de esforzo, loita, desgracia e morte que é tan normal na vida mariñeira; os propios 
títulos non deixan lugar a dúbida, “Primavera en el mar para un muchacho ahogado”, 
“La muerte del grumete”, “El marinero ahogado”; sen embargo, o amor de Luz ao 
mar desculpa, desdramatiza, perdoa, e o último dos tres poemas, que podía servir 
para facer unha peza de dor e patetismo esaxerados, dá lugar a esta fermosa visión 
dun mariñeiro morto doce, que segue a navegar ingrávido, mentres dorme xa para 
sempre nun xardín, ileso:    

No ano 1976 aparece o poemario bilingüe ultimas palabras // verbas derradeiras, 
unha das obras menos coñecidas de Luz Pozo Garza, malia ser unha das máis in-
teresantes na súa experiencia vital por responder a unha etapa de fonda crise, que 
Teresa Seara calificou axeitadamente de “desolación apocalíptica”[17], e que nós ana-
lizamos por miúdo[18]. A proximidade dunha morte simbólica que vai avanzando 
cara á poeta, fai xurdir nun dos momentos máis intensos da obra, na resignación 
de acoller esa morte que xa nin asusta por agardada, ou mesmo esperada, unha vez 

[15]  Cf. Pociña (1985), pp. 411-431.   
[16]  Pociña (1985), p. 422.
[17]  Seara (2011?).
[18]  López – Pociña (2014), pp.  153-174.



PARA UNHA HISTORIA DO ROSALIANISMO: O INMENSO INFLUXO DE ROSALÍA NA OBRA DE LUZ POZO GARZA110

máis, a pegada profonda da sombra do poema de Rosalía, no sorprendente poema 
“compañía / a compaña”:

sé     ben sei
que estás    que está[s] 
á miña beira    a mi lado
te presiento    presíntote
sombra que non me asombras                sombra que no me asusta
junto a la tibia   xunto á morna 
almohada    almofada
adormecida    adormecendo
abro los ojos    abro os ollos
nada    e ren
pero tú    mais ti 
estás aquí    ficas eiquí
mi buena amiga   ouh miña amiga
puedes besarme   podes bicarme 
en la mejilla    na meixela
soy     sonche 
igual que una niña  […]  coma unha nena  
         
Un interesantísimo comentario sobre a herdanza rosaliana na poesía de Luz, ba-

seado na lectura do poema “Chuvia” de últimas palabras / verbas derradeiras, áchase 
na escritora catalana Teresa Pàmies, no fermoso libro Rosalía no hi era, publicado en 
1982[19]. Despois dunha viaxe por Galiza á procura de Rosalía, sen conseguir atopa-
la, Pàmies descobre a súa fonda pegada na poesía de Pimentel, na de Pura Vázquez 
e na de Luz Pozo Garza; mais é a poesía de Luz a que produce unha máis sentida 
impresión en Teresa Pàmies, que traduce ao catalán o longo poema “Chuvia”, con 
comentarios que paga a pena lembrar na súa visión completa e na versión catalana 
do poema[20]:

4.
No ano 1981 publícase unha das obras fundamentais de Luz Pozo Garza, que repre-
senta a súa dedicación definitiva, cunha soa excepción, á poesía escrita en galego: 

[19]  Pàmies, Teresa (1982). 
[20]  Pámies, Teresa (1996), pp. 191-194.
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falamos do poemario Concerto de outono[21]. Nun artigo como este noso, dedicado ao 
rosalianismo de Luz, esta obra ten un significado moi importante, pois aparece dividi-
do pola poeta en seis partes, perfectamente conxuntadas, das que a terceira leva por 
título e por contido “Verbas a Rosalía”[22], dispostas en seis poemas: “Hai unha voz”, 
“Benzoada”, “Biograf ía”,  “Cantiga funeral de Padrón”, “Bébeda”, ”Preguntas a Rosalía”.

O conxunto dos poemas da parte rosaliana resulta fundamental para compren-
der a evolución da poética de Luz, coincidente cun cambio esencial na súa vida, 
debido ao seu casamento con Eduardo Moreiras no ano 1980. Precisamente é Morei-
ras, tan unido a toda a obra literaria de Luz desde a súa primeira obra, Ánfora, quen 
prologará Concerto de outono, cun magnífico “Limiar”[23] que ha ser para sempre a 
máis axustada das eséxeses desta obra. Por eso, o mellor achegamento ao sentido do 
rosalianismo nos sesis poemas que forman “Verbas a Rosalía” áchase nas palabras 
que lles dedica Moreiras:

Na mística de Concerto de outono, os poemas adicados a Rosalía son coma unha 
asunción. A figura de Rosalía, excelsa e mitificada, xurde no ceo lumioso da poesía 
sobor da noite negra que esmaga e axionlla Galicia.

Mas, ista invocación de Rosalía que sube, idealizada, aos espacios celestes con 
seu corpo terrenal, non dá quietude nin acalma.  Desacouga. A Rosalía que Luz 
antresoña leva en sí mesma o arcano, as respostas do laberinto, o misterio,. Despóis 
de cen anos aínda non é doado resolver o problema esencial do noso ser galego. 
Luz identif ícase con Rosalía, non nas bágoas, sinon na denuncia que ise ser ideal 
exquisito soupo expresar na queixa do seu destino persoal coma símbolo da dor de 
existir de todo un pobo.  

Os poemas teñen a tensión dialéctica saudade-identificación coa Nai, pois Ro-
salía -”sete letras de laio”- representa exactamente a polarización da saudade e a 
garimosa sublimación da maternidade. -”Ti, Rosalía, fuches muller e nai de tódalas 
criaturas”-. Muller e nai: ísta é a ascensión idealizada de Rosalía no ceo da espiritua-
lidade galega. Hai, pois, no sentimento saudoso de Luz, arelanza e dor pola figura 
sofrinte, ferida, de Rosalía, e tamén inquedanza e anguria polo porvir diste país de 
encrucillada, sempre co destino a cara e cruz dos camiños descoñecidos que, aínda 
hoxe, ninguén sabe pra onde van. Saudade “dunha fala ferida”, das aldeas pechadas, 
da desintegración da nosa identidade.

Identif ícase coa saudade rosaliana porque, pra Luz Pozo Garza, a saudade está 
nas súas raiceiras galegas. “Si ollas na miña alma / ollas tamén Galicia”. O amor a 

[21]  Castro  (1981).
[22]  Castro (1991), pp. 49-61.
[23]  Castro (1991), pp. 5-15, Moreiras (1991), pp. 5-15..
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Galicia, en Luz, está fortemente tinguido de inquedanza e desacougo. Un sentimen-
to fondo e complexo de galeguidade crítica, de amor lúcido polo ser galego, a leva 
a identificarse coa figura humana de Rosalía, que ela ve, igoal que Luis Pimentel, 
coma arquetipo inquedante do noso inconsciente colectivo. Arquetipo da Nai que, 
coma di Jung, non é un valor negativo sinon un dos máis outos valores do esprito.

Rosalía - Nai, Galicia crucificada-, son acercamentos de Luz Pozo a isa figura 
romántica, de tráxico destino íntimo que, na súa ascensión e sublimación, enche 
de poesía o esprito galego. Luz Pozo Garza recolle nas súas maus o cálice rosalián 
cheo de dor e, no poema, pergunta á Nai cal vai sere o noso destino. Terrifiante, na 
súa dinámica da realización do ser individual coma pobo, é sin dúvida, enfrontarse 
coa sibila tráxica e inquerirlle, fitándoa nos ollos:

      “Qué sorte
          norte
               morte
              nos agarda?”
 
Esta presenza de Rosalía vai facerse constante nas coleccións seguintes da crea-

ción poética de Luz Pozo Garza. Cando publica o Códice Calixtino, a súa obra de 
máis  difusión, considerada moitas veces como a mellor de todas, Luz recoñece ese 
rosalianismo que vai implícito na súa propia escrita poética, sobre todo cando entra 
en temas de importancia vital, sexan de luz ou de sombra. Un pouco máis adiante 
falaremos dos seus dous grandes libros completamente rosalianos, Vida secreta de 
Rosalía (1996) e Diálogos con Rosalía (1997). En Códice Calixtino, no ámbito da 
parte central, que denomina “idea dunha cidade escura”, Luz volve directamente á 
lembranza da gran precursora no poema “Falando a Rosalía”[24], coa aberta alusión 
aos negros momentos da fin da vida de Rosalía na casa da Matanza, querendo con-
templar o imposible mar:

Sábese que pediras
no corredor do pazo onde cercan as sombras
que abriran as fiestras:
¡Ai mares imposibles reclinados na alma!
E a palabra truncada que aínda non foi dita
pero que pecha os labios
ten resonancias límpidas
falando a Rosalía  (p. 120).

[24]  Pozo Garza (1991), 119-121.
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5.
Deixando sen comentarios moitas referencias a Rosalía na escrita en verso e en pro-
sa, de Luz Pozo Garza, pois serían precisas moitas páxinas para incluilas neste tra-
ballo, pasamos aos seus dous libros completamente rosalianos de 1996. Se non fose 
porque, como imos vendo, practicamente toda a vida poética de Luz Pozo Garza 
está atravesada e sementada pola presencia constante de poesías, de pensamentos, 
de reflexións, inspiradas por Rosalía, poderiamos chamarlle ao ano 1996 annus Ro-
salianus da nosa poeta. Nesa data, en efecto, edítanse dous libros que levan o nome 
de Rosalía de Castro na portada: son os titulados Vida secreta de Rosalía[25], e algo 
despois Diálogos con Rosalía[26]. Malia que boa parte da xestación, e dende logo a dis-
posición das dúas obras ten lugar en 1996, sabemos de certo que por orde cronolóxi-
ca sae primeiro Vida secreta, obra de importante difusión, e meses despois Diálogos, 
que conforme á súa natureza de Discurso de ingreso na Real Academia Galega, tivo 
unha difusión e unha recepción moito máis restrinxida.  

Trátase de dous libros moi semellantes e moi diferentes ao mesmo tempo. Vida 
secreta de Rosalía é unha colección de trinta e catro poemas que, en certo modo, 
ven sendo unha biograf ía poética de Rosalía, pois o seu contido constante ref íre-
se a aspectos da súa vida e da súa obra, interpretados poeticamente pola que sen 
dúbida é a súa meirande herdeira na historia de literatura galega, Luz Pozo Garza. 
En efecto, como explicaba hai anos Kathleen March, no seu relatorio no Congreso 
conmemorativo do centenario da morte de Rosalía[27], nos tempos da posguerra es-
pañola aparece unha xeira importante de poetas galegas “nas que Rosalía funciona 
como referencia estética, ideolóxica e de autodefinición” (p. 451); recorda March os 
nomes de Pura Vázquez, Xohana Torres, María do Carme Kruckenberg, Ánxeles 
Penas, Xaquina Trillo e, dende logo, Luz Pozo Garza. No caso da poeta de Ribadeo 
ese rosalianismo comeza xa a plasmarse por escrito en 1971, e atopa a súa manifes-
tación máis importante en Vida secreta de Rosalía. En cambio Diálogos con Rosalía 
é unha obra dun xénero absolutamente novidoso: malia tratarse do Discurso acadé-
mico pronunciado pola autora na súa recepción pública na Real Academia Galega (o 
29 de novembro de 1996), non é o típico discurso de tema histórico-literario sobre 
a vida e a obra de Rosalía, nin é un conxunto de composicións poéticas sobre a gran 
poeta, como o que achamos en Vida secreta, senón un conxunto das dúas cousas, é 
dicir, uns “diálogos” con Rosalía, en prosa poética e en verso, repasando aspectos da 
vida, da obra, do pensamento da meirande escritora, e confrontando os poemas que 

[25]  Pozo Garza (1996, 1).
[26]  Pozo Garza (1996, 2)
[27]  March (1986), pp. 283-292.
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lle suxiren a Luz con outros poemas, galegos e casteláns, orixinais da propia Rosalía. 
O conxunto resulta ser, ao noso ver, unha fermosa obra, en prosa (subliñamos outra 
vez que absolutamente poética) e en verso. 

Cando se publicou Vida secreta de Rosalía, saudamos a obra nunha importante 
revista literaria sinalando que “sería posible xa facer unha historia do que a grande 
poeta de Santiago leva significado, dende hai moitos anos, na poética de Luz Pozo 
Garza”[28]. Diciamos alí que, se a nosa información non ten lagoas, a primeira vez 
que Rosalía de Castro se converte en tema central de inspiración de versos de Luz 
foi no ano 1971, en concreto na prestixiosa revista Grial[29], onde aparecen cinco 
composicións, baixo a denominación común de “Poemas en cinco lembranzas pra 
Rosalía”, con cadanseu título particular: “Hai unha voz”, “Benzoada”, “Biograf ía”, “Ore-
las da soedade”, “Cantiga funeral en Padrón”. Xa naquela ocasión Luz, que aínda non 
publicara esa obra tan representativa na súa evolución literaria que ía ser últimas 
palabras / verbas derradeiras (1976) alcanza uns sorprendentes niveis de perfección 
formal unidos a unha inmensurable forza lírica e emotiva, con poemas como o que 
cerra o conxunto:

    Campanas de Bastabales,
    tocade por Rosalía. 
Tocade.

Xa non chove mihudiño.
Xa non choven orballadas.
Choven negras soedades. 
Chorade por Rosalía.
Chorade.

que vai de door ferida.
Por un agoiro de mágoas.
Sen arrimo. Sen adaxe.
Soade.

Xa non madurece o millo
pola beira de Lestrove.
Hai feridas sen edade.
Chorade.

[28]  Pociñá (1997), p. 251-254.
[29]  Pozo Garza (1971), pp. 470-473.
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Que vai unha sombra negra
pola banda de Laíño
chamando por Rosalía.
Tocade.

Velahí vai a negra sombra
no cementerio de Adina.
Asombrando a Rosalía.
Rezade.

Todos estes poemas, agás o titulado “Orelas de soedade”, xunto con dous no-
vos, titulados “Bébeda” e “Preguntas a Rosalía”, como xa vimos, apareceran agru-
pados baixo o nome de “Verbas a Rosalía” en 1981, no poemario Concerto de 
outono[30].

Poucos anos despois, con motivo de conmemorarse o centenario do pasamento 
de Rosalía, Xesús Alonso Montero publica unha Coroa poética para Rosalía de Cas-
tro (1985)[31], na que inclúe dous poemas de Luz Pozo Garza: o número 66 da escol-
ma é “Hai unha voz”, o poema xa publicado en Grial e en Concerto de outono; como 
novidade é, en cambio, o longo poema 67, “Falando a Rosalía”[32], que iría formar 
parte ao ano seguinte do poemario Códice Calixtino (1986)[33], coa dedicatoria enga-
dida Á miña filla Luz; o mesmo poema será comentado e reproducido nos comezos 
de Diálogos con Rosalía (pp. 19-25). 

Pero non é iso só: tamén na outra compoñente fundamental da escrita de Luz, 
isto é, a da investigación e crítica literaria, o tema de Rosalía ocupa un posto de 
importancia, como teremos ocasión de ver máis adiante, con traballos dedicados á 
eséxese da “Negra sombra”, como o publicado pola revista Nordés en 1975, da que era 
entón subdirectora ela e director Tomás Barros, precisamente nun número dedicado 
a Rosalía[34], ou o que apareceu anos despois na revista Grial (1987)[35]. Precisamente 
esa preocupación pola “sombra” de Rosalía, sempre viva en Luz,  maniféstase con in-
sistencia nas dúas obras de 1995: en concreto, en Diálogos con Rosalía hai un capítu-
lo central titulado “Negra sombra”: Luz recorda nel ideas que xa expresara no artigo 
de Grial, e recorda os poemas “Cando penso que te fuches” e “¡Mar!, cas túas augas 

[30]  Pozo Garza (1981)., pp. 51-61.
[31]  Alonso Montero (1985).
[32]  Alonso Montero (1985), 136-138.
[33]  Pozo Garza, (1986), pp. 55-56. 
[34]  Pozo Garza (1975), pp. 25-26.
[35]  Pozo Garza (1987), pp. 469-472.
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sin fondo”, de Follas novas, e, na súa visión de Rosalía asombrada, sobresaltada, en 
desacougo perpetuo, fai a súa propia interpretación poética no poema “O asombro 
dunha sombra”, que coloca ao final do capítulo (pp. 74-75), pero que xa saíra meses 
antes en Vida secreta de Rosalía (p. 29):

O asombro dunha sombra que fuxía
e tornaba no silencio dos pazos
onde se escribe a morte coma un eco

Sabemos que vivías vocación de saudade
no espacio miseirento onde se apaña o liño
E na vila enloitada por longos sobresaltos
te mostrabas no manto da limpa fidalguía
mesmo ó final da fácula dos tempos

Sábese que exercías a fala dos humildes
e sentabas nas pedras a parolar cos nenos 
Pero había un augurio de existencias suicidas
cando pasan as aves desleigadas polas Torres de Oeste
na estación dos naufraxios
e non sabemos o que queda da alma e o que fuxe

Unha premonición coma unha negra sombra
longa coma un sudario
tornaba sen acougo mentres cerrabas os postigos

Semellaba fuxir
pero tornaba dos espacios teimosos da conciencia
no murmullo do río que pasa coma a vida
ou na estrela que labra o seu destino
ou na aurora infinita
que lustra o desacougo dos espellos
Ou na noite sonámbula onde se escribe a morte 

Esta inquietude pola sempre enigmática e sempre controvertida “sombra” ro-
saliana prolóngase en certo modo na vida de Luz, pero a poeta faina presente na 
súa nenez, como pode verse en moitos dos sete poemas da última parte de Vida 
secreta de Rosalía, á que lle pon o título “O que acorda de nós”, e na que lembra 
tantos momentos dos seus anos de meniña, cando ... escoitaba na noite o fluír do 
silencio / nas paredes nas tempas / e no medo das sombras. É aí precisamente onde 
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achamos o poema “Procurabas as sombras”, no que non sabemos con certitude 
(nin queremos sabelo, pois sería unha pena!) se o suxeito de procurabas é “ti, Ro-
salía”, ou “ti, a meniña Luz”:

Procurabas as sombras 
nunha noite que endexamais remata
a escuridade que aniquila a visión 
e adormece a conciencia
mesmo esquencida da primeira rosa

E buscabas as tebras vagarosas e fondas
no corazón que se declara en rebeldía
Todo semellaba conspirar pola noite
para tramar o pacto do silencio
Mesmo a folla asasina
pode ferir se cadra na lisura dos soños
a conciencia que vela
E unha racha de neve
pode bater acaso
coa persuasión da propia identidade

Aquela rosa da divina idade
quedou inmersa en lágrimas e sombras
      
O libro Vida secreta de Rosalía ofrece un conxunto de trinta e catro poemas, 

precedidos por dous poemas de tema rosaliano de Luís Pimentel e de Federico Gar-
cía Lorca, e artellados nos seguintes apartados: “A fábula da vida”, “Xardín do pazo”, 
“En San Domingos de Bonaval”, “Mar insumiso”, “O nome da rosa” e “O que acorda 
de nós”. Trázase ao longo deles unha auténtica “vida secreta” da poeta de Santiago, 
que ven ser, como xa dixemos, unha maneira de sentila, de interpretala, de converter 
a súa vida e a súa obra en tema poético. Había xa antes libros de versos que tiñan 
un certo parecido con este, no sentido de estar dedicados por completo a Rosalía: 
de 1954, publicado por Ediciós Galicia de Bos Aires, era o Libro de canciones para 
Rosalía de Castro do arxentino González Carbalho[36]; de 1985, o poemario de He-
lena Villar Janeiro Rosalía no espello[37]. Sen embargo, esta é a primeira vez na que 
realmente a interpretación da vida e da escrita de Rosalía son en si mesmas o obxecto 
directo de interpretación poética.

[36]  Carbalho (1954); cf. López – Pociña (1991), pp. 198-200). 
[37]  Villar Janeiro (1985), cf. López – Pociña ( 1993), pp. 217-218.
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A obra resulta un tesouro dende moitas perspectivas, que van dende a continua 
lembranza intertextual de Rosalía, do constante manexo dun pouso literario que re-
monta ás poesías clásicas de Grecia e Roma e chega ás máis recentes de todo tempo e 
lugar, ata a mestría poética de autora, que nesta obra amosa un grado de perfección xa 
dif ícil de superar, mesmo tendo presente que non será aínda a última mostra da súa 
continua evolución poética, nin moito menos. Boa demostración da conciencia de Luz 
Pozo Garza de que toda creación literaria é a continuación dunha historia interrompida 
que non pode deixar de ollar para atrás e para adiante, áchase no comezo do libro, con 
dúas pezas xa clásicas do rosalianismo poético, “A Rosalía de Castro” de Luís Pimentel 
(en Luz, na versión castelá), e “Canzón de cuna pra Rosalía Castro, morta” de Federico 
García Lorca; na páxina que media entre ambos poemas, nove curtos fragmentos, con 
versos referentes a “sombras”, de Hölderlin, R. M. Rilke, Álvaro Cunqueiro, Miguel G. 
Garcés e Eduardo Moreiras. Ven  de seguido, illado dentro dun apartado exclusivo, o 
poema “Unha camelia agora”, homenaxe da poeta dos nosos tempos á poeta de sempre.

Entramos deste xeito no corpo normal do poemario, que está artellado como 
unha vida de Rosalía, pero non como unha biograf ía, pois estamos agora ante a Luz 
poeta, non a Luz investigadora da literatura, dous aspectos que ela sabe diferenciar 
moi ben. Temos, por exemplo, un poema primeiro que comeza lembrando con exac-
titude o bautizo da grande escritora:

INSCRIPCIÓN DA MENIÑA ROSALÍA
ás dúas da mañá do 24 de febreiro
no hospital real de Santiago de Compostela

Pero dito esto, xa todo será a expresión poética de como interpreta Luz Pozo Gar-
za que tivo que ser aquela noite, toda chuvia, cousa frecuente dabondo en Compos-
tela, pero cunha chuvia descrita cunha sensibilidade absolutamente fóra do común:

 
     Eran as horas clandestinas dun madrugado
desconcerto
Iban medrando sombras mestas
Iba quedando un rastro escuro
e unha conciencia dividida

E chovía. Chovía

Chovía en desamparo
Chovía en desespero
Chovía sucesivo en Compostela
Chovía mesmo cómplice do pranto
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E da chuvia pasa a poeta a esa noite de Santiago, tan igual coma calquera outra noi-
te dun febreiro compostelán de calquera ano, e tan diferente de todas as noites anterio-
res e de todas as noites por vir. É a noite da inscrición bautismal de Rosalía, e soamente 
unha grande poeta pode vela deste modo, como sen dúbida tivo que ser na realidade:

As camelias morrían dunha dor cenital na Ferradura
Por lousas e vitrales
chovia desleigado coma tedio
Mesmo na escalinata onde se labra a noite
Onde se pule o tempo coma a prata

Chovia prematuro nunha memoria lúcida
que escribía o teu nome nas pedras desveladas

Luz Pozo Garza expresa unha e outra vez os sentimentos que vive cando lem-
bra a Rosalía simplemente por pronunciar o nome da Rosa, nun dos máis fermosos 
poemas desta colección, que pouco despois foi elixido para o Epílogo do Discurso 
de recepción de Luz Pozo Garza na Real Academia Galega[38], e que a poeta tivo a 
bondade impagable de dedicarnos á autora e ao autor deste artigo:

DIGO O NOME DA ROSA
e revélase a vida
aspiro a luz 
e f íreme a saudade

Evócote 
e achégase á memoria
unha presencia murcha
Unha imaxe curvada
Un corpo metaf ísico

Se te penso
achégaseme á alma
no delirio inclemente
Unha penumbra mesta
Unha conciencia exánime [...]   (p. 55).    

No ano 2012 publicase en Tokío a tradución completa de Vida secreta de Ro-
salía feita polo poeta xaponés Shozo Nakanishi. Consiste nun sinxelo volume, moi 

[38]  Cf.  Pozo Garza (1996, 2), pp. 129-130.
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ben editado, que leva o número 12 dunha colección titulada en inglés Contemporary 
World Poetry, na que a poeta galega acompaña co seu poemario rosaliano outras 
obras dos máis insignes poetas universais de hoxe en día.

O libro, totalmente escrito en xaponés, leva unha foto actual de Luz na biblio-
teca da súa casa da Coruña, feita polo propio Nakanishi. A tradución, nas páxinas 
5-106, segue con absoluta puntualidade o orixinal galego, contendo todas as citas 
abundantes, as numerosas dedicatorias, etc., de modo que, mesmo sen coñecer o 
sistema gráfico do xaponés, como é o noso caso, unha persoa pode perfectamente 
localizar cada verso do orixinal na súa versión nipona. Varios poemas levan algun-
has (poucas) notas explicativas. É curioso comprobar que o traductor, seducido polo 
poema “Anxos con patíns brancos na Praza de O Grove”, do libro Prometo a flor de 
loto, engádeo despois de Vida secreta de Rosalía, dando a versión galega orixinal, 
unha tradución ao castelán, e a tradución ao xaponés (pp. 24-129). Non falta unha 
introdución á poeta, e mesmo unha síntese bibliográfica das súas obras, nas pp. 155-
157.

No noso descoñecemento da lingua xaponesa non podemos opinar sobre a bon-
dade desta versión, que de todas as maneiras agradecemos fondamente ao señor 
Shozo Nakanishi, que tivo a impagable xenerosidade de nos enviar dous exemplares 
da Luz “xaponesa”.  

6. 
No ano 2002 aparece unha obra de Luz Pozo Garza completamente distinta de todas 
as precedentes, Medea en Corinto, un poema lírico, en forma dialogada, escrito en 
574 versos, en lingua galega. A súa primeira edición atópase nas páxinas 1177-1227 
do libro Medeas. Versiones de un mito desde Grecia hasta hoy[39], obra coa que está 
estreitamente relacionada a súa xestación e composición. En efecto, como xa conta-
mos máis veces, á petición de Aurora López e Andrés Pociña, coordenadores da co-
lectanea Medeas..., para que colaborase co importante número de autores e autoras 
desta gran colección de estudos sobre a heroína tráxica, contándonos poeticamente 
a súa visión de Medea, a ilustre escritora respondeu con este poema inmenso, que, 
non moito despois da súa difusión, tamén en edición independente, co texto orixinal 
e con tradución ao castelán, foi considerado por parte da crítica especializada unha 
das obras fundamentais da autora.

[39] López - Pociña (2002), pp. 1177-1227; leva unha breve introdución, así como unha 
versión española enfrontada, realizadas por Aurora López e Andrés Pociña. Ao coidado 
de ambos correu tamén a publicación, un ano despois, nun volume independente en 
Ourense, Editorial Linteo, 2003.
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Composta na segunda metade do ano 2002, Medea en Corinto é, por riba 
de odo, unha mostra espléndida de como un mito clásico, unha e mil veces 
reelaborado dende os mundos grego e latino ata o noso, irrompe no Terceiro 
milenio como importante e fermosa testemuña do carácter imperecedoiro da 
cultura clásica de Grecia e de Roma, da que Luz era magnífica coñecedora e 
admiradora.

Esta nova Medea amosa, ademais doutras moitas orixinalidades, unha impor-
tante nota totalmente nova, nunha vista nas moi numerosas Medeas anteriores a 
ela: estamos a falar do seu rosalianismo. A Medea de Luz Pozo Garza parafrasea os 
famosos primeiros catro versos, programáticos, de Follas novas de Rosalía de Cas-
tro[40], que tamén se autopresenta como distinta das mulleres tradicionais:

 Eu non son daquelas
que cantan as flores e as pombas, xa o sei   (vv. 176-177).

E deste xeito únense dúas mulleres moi diferentes, a escritora Rosalía de Castro 
e a mítica Medea, por acción doutra muller, Luz Pozo Garza, mediante un sorpren-
dente tecido intertextual:

A min mátame a sede. A min fáltame o aire  (v. 178),

verso que nos leva unha vez máis a Rosalía, en concreto neste caso ao poema 13 
do mesmo libro[41].

Pero non remata aquí o hipotexto rosaliano, pois a continuación será unha das 
pezas mestras e máis coñecidas da escritora galega, o poema “Unha vez tiven un 
cravo / cravado no corazón...”[42], emulado por Antonio Machado en “Yo voy soñando 
caminos”, o que inspirará a Luz Pozo Garza unha Medea aflixida por un cravo que 
non logra arrincar dela:

[40]   D’aquelas que cantan as pombas y as frores
 Todos din que teñen alma de muller;
 Pois eu que n’as canto, Virxe d’a Paloma,
  ¡Ay!, ¿de qué a terei?     (ed. de A. Pociña y A. López, p. 31). 
[41] Ed. cit., p. 43:
    Xa nin rencor nin desprezo,
 Xa nin temor de mudanzas,
 Tan só unha sede... unha sede
 D’un non sei qué, que me mata.
 Rios d’a vida ¿onde estades?
 ¡Aire!, qu’ó aire me falta.
[42]  Cf. Follas novas, ed. cit., p. 40.
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Levo un cravo moi fondo de amor e de paixón
Nin o podo arrincar, que arrincaría a alma
Que arrincaría o ser. Que arrincaría a vida e a materia    (vv. 179-181)[43].

A intertextualidade aínda non remata aquí, porque Medea volve a reafirmar a 
imaxe da súa personalidade utilizando outra vez as palabras iniciais de Follas novas, 
nestes versos de sorprendente forza:

Que eu non son daquelas que cantan as flores e as pombas
Das que se resignan ante o desamor.
E rezan e consumen bágoas sobre a almofada.
                   ¡Non! ¡Eu son Medea!  (vv. 187-190).

Medea, que cobrou forza facendo súas as palabras de Rosalía, termina a súa au-
todefinición recorrendo ao hipotexto senecano, no que Medea primeiro anúnciase 
(Medea ... fiam, v. 171), e, unha vez realizados os seus propósitos, declárase realizada 
tamén ela (Medea nunc sum, v. 910).

Medea en Corinto é unha muller cuxa nai poética é galega. Esta Medea fala con 
versos e con sentimentos de Rosalía de Castro, ama as paisaxes galegas, soña con un 
distante e soñado mar azul das illas Cíes, tece con f íos de ouro do Sil.

7.
O rosalianismo de Luz Pozo Garza non queda reducido a esta abundante influencia 
e presencia, de aspectos tan variables, que fomos vendo ao longo deste artigo, de 
forma esencialmente cronolóxica. Sabido é que, aparte da escrita poética, Luz pu-
blicou numerosos e importantes estudos filolóxicos, especialmente sobre literatura 
galega[44], Tamén neste aspecto a devoción, a paixón, o rosalianismo da escritora 
de Ribadeo nos deixou algunhas mostras dedicadas a poemas de Rosalía, que imos 
comentar.

De 1975 é o artigo “La antítesis en la negra sombra”, Nordés 2-3 (1975) 46-50. 
Na súa segunda saída a Revista Nordés (con Tomás Barros como Director e Luz 
Pozo Garza como “Subdirector”, dito deste modo), rende homenaxe a Rosalía de 
Castro, cunha serie de artigos maiormente dedicados á sempre controvertida “Negra 
sombra”, case todos de breve extensión. No escrito por Luz, despois de sinalar que 

[43]  Do mesmo modo que no poema de Rosalía o arrincar o cravo non ofrece solución 
algunha, tamén o Coro advirte a Medea da imposibilidade de solución:

 De arrincares o cravo, Medea, sairía o teu ígneo fundamento...  (v. 191). 
[44]  López – Pociña (2014), pp. 433-484.
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“La NEGRA SOMBRA rosaliana es, por su misterio y por la impenetrabilidad de su 
simbología, una de las piezas poéticas más atractivas para el crítico –y también una 
de las más populares- de toda la poesía peninsular contemporánea” (p. 46) achamos 
unha análise do poema, que principia cun estudo semántico de sombra e asombrar, 
verba esta dunha polisemia máis ampla en galego que en castelán. A simboloxía da 
“negra sombra” é dif ícil, ou mesmo imposible, de desvelar: “Se diría que el poeta 
juega con nuestra curiosidad de lector, dándonos pistas, como en las adivinanzas, 
pero reservándose la solución” (p. 48). Lembra Pozo Garza as diversas hipóteses de 
García Martí, García Sabell, Rof Carballo, Carballo Calero, Mayoral, Machado da 
Rosa, Gamallo Fierros, Varela..., recorrido que remata con esta confesión: “Me incli-
no, también, a creer que la Negra sombra simboliza vivencias dolorosas obsesivas de 
un amor frustrado, intoleradas en la raíz íntima del ser, como un maleficio contra el 
que es inútil luchar” (p. 49).

A construción do poema establécese arredor da antítese TÚ (Sombra) / YO 
(poeta), e na súa polaridade radica boa parte da súa beleza, segundo este comentario 
da autora.

De 1987 é o artigo/”’Negra Sombra’: Análise dunha obsesión”, Grial 98 (1987) 
469-472. Trátase dunha nova achega de Luz Pozo Garza á mil veces analizada “Ne-
gra sombra” de Rosalía, mais sen intención de obstinarse, como tantas outras veces 
se ten feito, polo descubrimento de en que consiste ou a que ou a quen fai alusión a 
sombra en cuestión. Recorda Luz Pozo Garza a afirmación de Domingo García-Sa-
bell de que “A Negra Sombra poderá interpretala cada quén como lle pete. E iso fala 
a favor da xenialidade da poeta”; en consecuencia, ela estudia a negra sombra como 
reflexo dunha obsesión, unha “vivencia obsesiva”, arredor da que xiran os dezasete 
versos do poema rosalián, mantendo ese misterio que dá lugar a explicacións diver-
sas: “Neste misterio que Rosalía soubo agachar na Negra Sombra, e que cadaquén 
interpreta coa súa particular visión, reside indudablemente unha grande parte do 
seu feitizo” (p. 472). 

En 2000 publícase o artigo “Tecín soia a miña tea”, Revista de Estudios Rosalia-
nos 1 (2000) 99-105. Nuns encontros rosalianos celebrados na Facultade de Filoloxía 
de Santiago de Compostela o 3 de maio de 2000, comentaron os poemas de Rosa-
lía “Castellanos de Castilla”, de Cantares gallegos, Margarita Ledo Andión e Xavier 
Rodríguez Baixeras, e “Tecín soia a miña tea”, de Follas novas, Luz Pozo Garza e 
Dolores Vilavedra. Na Revista de Estudios Rosalianos publícanse os textos das súas  
intervencións. 

Luz Pozo Garza presenta un moi sentido comentario do poema, que personifica 
nunha muller o tema da emigración, reincidente e relevante na obra de Rosalía, e 
neste caso considerado non dende a perspectiva dos que se marchan, senón dende 
a da soidade e o abandono dos que se quedan. Como apunta de forma moi atinada 
Pozo Garza, a poeta eterna desenvolve o tema en só 22 versos octosílabos (romance) 
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“desde unha actitude de soidade asumida por un eu que, por unha banda, semella 
deixar en latencia ó suxeto primeiro -autora- e por outra banda, semella identificarse 
con ela” (p.99). Deste modo, vai degraendo o seu comentario dos versos, á luz das 
bases programáticas presentadas pola propia Rosalía nas “Dúas palabras da autora” 
que, a continuación do “Prólogo” debido a Emilio Castelar, servían de pórtico ao 
conxunto de Follas novas. Lembremos, en fin, as fermosas palabras coas que conclúe 
o seu estudo a nosa eximia poeta e rosalianista: “Estamos, pois, nunha orixinal alian-
za entre realidade e mito porque está, xa que logo, a autora inmersa nesa cosmovisión 
que sitúa nun plano de igualdade e parentesco, -como en tantos poetas: Lorca, por 
exemplo- a materia e o espírito con virtualidade universalmente conciliadora. E pa-
rece que os poetas están no certo segundo a ciencia actual. ¿Non dixo Carl Sagan que 
todos somos polvo de estrelas? ¿E Francis !ompson, que non podes arrincar unha 
flor sen perturbar o universo?” (p. 104)

8. Un poema rosaliano do ano 2013.
No ano 2013, a autora e o autor deste artigo rematamos o libro, xa lembrado, Á pro-
cura da poesía. Vida e obra de Luz Pozo Garza; a nosa poeta tiña daquela noventa 
e un anos, pero aínda loitaba coa publicación dos seus dous derradeiros libros de 
poemas galegos, Rosa tántrica (2016) e Pazo de Tor (2018, en realidade xaneiro de 
2019); como escribimos entón, Luz compoñía cada día pelo menos un poema novo, 
“e un dos últimos é este, que acaba de mandarnos, escrito co gallo do sesquicentario 
da publicación dos Cantares Gallegos de Rosalía, para nós, pero tamén para vós”:

Tempos menesterosos Rosalía
                                           
                                                                Para Aurora López e Andrés Pociña

Nacer naciches coas flores:
en tempos menesterosos

                             Semella unha profecía                                              

O mar do Orzán  está en calma
O Sar - de amor - a penas se respira
No silencio da sombra consagrada
bates coas noites frías
                         
de obstinados reiseñores na porf ía
                          miña amada   miña amiga
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Muller que en tal signo nace
enf ía o espazo inviolado
                 como unha pomba ferida :
  desde o monte Xistral ata as Fisterras
 en total e absoluta  perspectiva   

                         miña amada   miña amiga...

Transida de herbas moi leves
de herbas moi finas... transida

escoitas o son  da morte
escoitas o son das  rías

pasan dornas  pasan almas
pasan as aves branquísimas

e levas camelias murchas
na propia ausencia  ferida 

descalza e alucinada
te mostras en carne viva

                            miña amada   miña  amiga...
                      
adiós ríos  adiós fontes
sobre o teu corpo sideral chovía

e chovía  chovía... 

desde  Padrón a Santiago ibas descalza
e chovía...

ao lonxe soa unha gaita
que a paisaxe estremecía

  se a gaita canta    ou se chora
dínolo tí  Rosalía
                         miña amada     miña amiga...

Se choras es tí quen chora
ti es a Rosa dos ventos  fuxidía
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onde se pule o misterio
onde a prata se pulía 

onde  se eleva a conciencia
quedou  un  sesgo  de cinza

e onde o Pórtico da Gloria  abre  as súas portas  benditas

queda unha flor vulnerada
queda unha rosa aterida

queda un fragmento de soños 
queda o misterio da vida...

os finos ouros do Sil reclaman  fama e cobiza

e nas  estancias do Pazo  
a sombra de Rosalía
              
tristes pianos de loito
voces de alondra ferida...
   
                             miña Sombra    miña amiga...

O Sar camiña a modiño  leva  saudades  e  lilas

leva o valeiro das almas  l
 e  a soidade radial de Rosalía...

e a paixón estremada polos fillos
e unha  dolor escura e informe de invernía

Negra Sombra      Negra Sombra 
rosa de amor que ás veces  desvaría

 incendiáronche a noite
 marcáronche con lume a fábula da vida

                                     miña  Sombra     miña amiga...

coda
 
Naceras Rosalía cando as flores
na espideza  ontolóxica
dunha saudade  cruel radicalísima...
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e aquí pervives : para ti n´ hai morte             
badaladas TON... TON ... de Pura Gloria
interna sinfonía

eternamente xuntas na  memoria
mares   montañas   ríos   luz do día

salmos sagrados   xestas palpitantes
un libro - o corazón-  mítica historia
 
versos que a morte e o amor actualizan
paixón da dolor eterna  
                       símbolos clave    verbas sibilinas...

Padrón  Padrón  Padrón...SEMPRE EN GALICIA! 

                                          miña Sombra    miña  amiga ... 

        
         

(Luz Pozo Garza. 15.03.13)
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RESUMO
Marcial Valladares e Manuel Murguía são personagens bas-
tante conhecidos da cultura galega. Este artigo quer pôr o foco 
numa pequena coleção de partituras da qual ambos são culpa-
dos: um como colecionador e harmonizador, e o outro por tê-
las incluído em uma das suas publicações. O resultado desta 
colaboração não poderia ser mais bem-sucedido. Pela primei-
ra vez foi impressa música tradicional galega, estando, pois, 
perante um monumento absolutamente fundacional.

ABSTRACT
Marcial Valladares and Manuel Murguía are well-known cha-
racters in Galician culture. This article wants to focus on a 
small collection of scores that both are guilty of: one as a co-
llector and harmonizer, and the other for including them in 
one of his publications. The result of this collaboration could 
not be more successful. For the first time traditional Galician 
music was printed, thus being before an absolutely foundatio-
nal monument.
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O meu primeiro interesse pelas partituras publicadas por Murguía na sua Historia de 
Galicia (1865) /H.G. em adiante/ remonta ao ano 2000, no início da minha relação 
com o arquivo musical familiar dos Valladares. Foram vários anos na procura de toda 
a documentação para compreender minimamente o labirinto dum suposto cancio-
neiro inédito, o Ayes de mi país (1865) /Ayes em adiante/ presente, em verdade, em 
numerosas publicações da mais diversa natureza.

Foi agora que lembrei como quando abria na altura os dois primeiros tomos da 
H.G., senti-me repetidamente desiludido, por não ter estes ansiado apêndice musi-
cal. Em alguns casos, o folheto de apenas oito páginas ou não fora encadernado com 
o resto do volume, ou bem era evidente o corte produzido pelo bom trabalho de uma 
lâmina bem afiada. De fato, a primeira vez que pude estudar as partituras publicadas 
por Murguía foi na tese de doutoramento do professor Luis Costa-Vázquez Mariño 
(1999), cujos acertados comentários sobre as mesmas foram-me de grande ajuda. 
Alguns anos mais tarde, a editorial Dos Acordes, propôs-me fazer uma edição fac-sí-
mile e diplomática dos Ayes de Marcial Valladares, incorporando à professora Isabel 
Rei Samartim ao projeto. Na nossa edição estudamos polo miúdo o reportório valla-
dariano, de onde foi escolmado o conjunto publicado por Murguía. Este pequeno 
artigo é devedor de quanto foi dito na nossa edição do cancioneiro Ayes, motivo pelo 
que aconselho ler dito estudo a quem quiser aprofundar em tudo o relacionado entre 
estes dois grandes vultos da nossa cultura: Marcial Valladares e Manuel Murguía.

ARTIGOJosé Luís do Pico Orjais
Irmandade da Música Galega
dporjais@gmail.com
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Provável datação
Na capa dos dois primeiros volumes da H.G. de Manuel Murguía podem ler-se as 
datas de 1865 e 1866. Barreiro Fernández, (2012, p. 284) afirma que em setembro de 
1865 chegava aos subscritores as primeiras entregas de oito páginas em 4º da H.G. de 
Manuel Martínez Murguía, impressa pelo editor luguês Manuel Soto Freire. Duvida-
mos deste dato porque em outubro do mesmo ano ainda foi anunciada a sua pronta 
entrega. Em todo caso é possível datar em fins de 1865 o lançamento da monumental 
obra de Murguía, que seria publicada em fascículos de forma muito irregular, sem 
cumprir os prazos comprometidos na sua publicidade. Assim «se foi atrasando a 
obra, de forma que boa parte das entregas do tomo I se fan no ano 1866, aínda que 
a portadiña do tomo I leve data de 1885. Do segundo tomo, que leva a data do ano 
1866 na portada, en realidade non se distribuíron os fascículos ata 1867, de maneira 
que apareceu todo el nese ano». Barreiro Fernández (2012, p. 284)

Nos exemplares por nós consultados, o apêndice de Cantos Populares acostuma 
aparecer encadernado normalmente no T. I, mas, ocasionalmente, foi cosido entre as 
páginas do T. II. Na minha opinião, por lógica, deve estar no primeiro tomo pois ilus-
tra o Capítulo IX, pp. 248-259 das “Consideraciones Generales” de dito volumem. 
Porém, a leitura da correspondência de Murguía pode dar-nos mais algumas chaves 
para refinar um pouco a data certa de publicação.

Carta de 22 de Junho de 1866 de Marcial Valladares a Manuel Murguía.

«Celebro le hubiesen gustado las cantigas de La Ruada y, comprendiendo con U, que 
algo las falta; que pocas o ninguna de nuestras cantigas y poemillas desenvuelven una 
escena, una situación completa y que todos, o casi todos se reducen a simples ayes del 
corazón, o pensamientos aislados, a lo mejor interrumpidos, cortados y sin casi posible 
enlace, so pena de forzarlos y hacer pierdan el mérito que así aislados tienen, no dejaré 
de curiosear en busca de cuanto digno de escribirse considere, así en la Ulla, como en 
esta de Pontevedra, y todo, todo, será de U. Y, a propósito de esto: Dn. Francisco An-
ciles, médico de aquí, posee una escogida colección de cántigas, según me dijo. Supon-
go que U. le trata y que algunas le enviará, si se las pide. De ahí que yo no me anticipe a 
hablarle sobre el particular; pero, si U. quisiere, ningún inconveniente tengo en hablarle, 
valga por lo que valiere. Por lo demás, yo prefiero la música melancólica y expresiva 
de cualquiera de nuestros Alalás a la del Cantar do pandeiro. Sírvase U. fijar bien en el 
primero de los que tuve el gusto de escribirle y hallará un no sé qué inexplicable; senti-
mientos dulcísimos del corazón, llenos de vaguedad encantadora, mientras que la de La 
Ruada nada dice al alma. Cierto que, así la una, como la otra, son monótonas pero ese 
carácter, o defecto, si defecto es, lo tienen los populares aires del campo en todas partes, 
incluso nuestra dulcísima muiñeira y el Maquieló de los salvajes australianos, lo cual se 
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concibe bien y permite estudiar los impulsos, los verdaderos arranques de la naturaleza, 
desnudos de toda combinación, o arte».  [Museo de Pontevedra]

Carta de 9 de Julho de 1866 de Soto Freire a Manuel Murguía.

«[Recibirá U.] una caja de plumas y papel para imprimir la música. Tengo más que 
otra tanta puesta en el papel, y creo que todas las cantigas que yo remitiré, son mas 
bonitas que las de la Ulla y aún veré de poner más. Podemos dar gracias a que Can-
dita sepa cantarlas, pues de otra manera dif ícil era obtenerlas y aun así, me costó 
buen trabajo pues yo no sé qué pudo haber o tener com U. que no le agrada, y lo 
observo más desde que he venido de Monforte». 

[Barreiro Fernández, Xosé Ramón & Axeitos, José Luis, (2005)]

Carta de 10 de Julho de 1866 de Soto Freire a Manuel Murguía.

«Mi estimado amigo: adjunta encontrará U. la música popular y me parece que se 
debían litografiar otras 4 páginas, que equivalen a dos entregas. Si U. conviene, mán-
delo hacer. [...] Si se imprimen esas nuevas cantigas, avise para mandar papel, pero 
han de estar en mi poder en toda la semana entrante, si pudiera ser para el día 20».

[Barreiro Fernández, Xosé Ramón & Axeitos, José Luis, (2005)]

O conteúdo das cartas trocadas entre os principais implicados da edição dos 
Cantos Populares sugerem que a sua publicação deve ter acontecido por volta de ju-
nho de 1866 e que poderia ter-se impresso outra coleção, desta vez da autoria de Cán-
dida Fernandez Trelles, mulher de Manuel Soto Freire. Finalmente, Murguía apenas 
se interessou mais que por a que lhe chegara das terras do Ulla, obra do lexicógrafo 
estradense Marcial Valladares. Em verdade, os Cantos Populares são uma antologia 
duma obra muito mais extensa titulada Ayes de mi país, 1865. A dia de hoje considero 
que Murguía provocou, com seu pedido, que Valladares desse forma a um volumem 
que seria o primeiro cancioneiro de música patrimonial galega concebido como tal.

O próprio Marcial Valladares, em carta a D. Casto Sampedro y Folgar do 17 de 
novembro de 1891, não deixa margem para dúvidas quando confessa que: «en vista 
de su atenta y por complacerle, ahí van esas pobres melodías, parte de las que logré 
recoger hará 25 años, pues otra parte la remití al Sr. Murguía y puede V. verla, si le 
conviene, en la Historia de Galicia por dicho señor, tomo 1º, página 258 y en la Ilus-
tración gallega y asturiana, tomo 2º, pagina 38». Museo de Pontevedra.

Precisamente, no arquivo do Museo de Pontevedra criado e dirigido por Cas-
to Sampedro durante décadas, encontram-se dois pequenos maços de papel cosido 
de 22 x 32 cm, aos que chamaremos manuscrito 1 e manuscrito 2, que contém, o 
primeiro, 8 peças harmonizadas para piano, as mesmas que conformam os Cantos 
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Populares da H.G., e mais 12, o segundo. O manuscrito 1 foi descrito por Fernán-
dez Salgado (2002, p. 151) do seguinte modo: «O Caderno truncado autógrafo de 
Valladares está sen datar. Filgueira tense referido a estas como anteriores a 1865. Sen 
embargo, podemos afirmar que polas graf ías empregadas para representar certos 
fenómenos os restos deste caderno deben ser posteriores a Ayes de mi país (1865) e 
mesmo tamén ó Cantigueiro popular (1867), pero anteriores ós primeiros anos da 
década de 1870». Apesar do que diz Fernandez Salgado, na introdução da nossa edi-
ção dos Ayes eu manifestava as minhas suspeitas de que o caderno truncado do Mu-
seo de Pontevedra era o documento que serviu de base à edição de Murguía. Como 
chegou este a Casto Sampedro continua a ser para mim, a dia de hoje, um mistério.

O manuscrito 2, seria o que acompanhou à carta de Marcial Valladares a Casto 
Sampedro, enviada em 1891.

Os Cantos Populares: a escolha
O Ayes é um conjunto de vinte e nove melodias, quase que todas harmonizadas 
para piano, recolhidas e arranjadas por Marcial Valladares Núñez. Conservavam-se, 
na altura da nossa investigação, cuidadosamente encadernadas e custodiadas nos 
andeis da Casa Grande de Vilancosta. Os oito Cantos Populares da H.G. de Murguía 
pertencem a este cancioneiro, sendo a sua cópia literal, sem qualquer modificação ou 
adição, copiando-se, mesmo, erros óbvios.

A primeira pergunta a fazer-nos é se Manuel Murguía conheceu o cancioneiro 
completo de Valladares e, portanto, se foi ele próprio quem escolmou os oito exem-
plos que passariam para sua edição. Parece evidente que não, se fazemos caso ao que 
o próprio D. Marcial comunica por carta a D. Casto Sampedro:

«Muy señor mío: En vista de su atenta del 8 y por complacerlo, ahí van esas po-
bres melodías, parte de las que logré recoger hará 25 años: pues otra parte la remití 
al señor Murguía y puede V. verla, si le conviene, en la Historia de Galicia por dicho 
señor tomo 1º, pagina  y en la Ilustración gallega y asturiana, tomo 2º, página 38». 
Carta de Marcial Valladares a Casto Sampedro, 17 de novembro de 1891. Museo de 
Pontevedra.

A pergunta seguinte responderia a por que razão o estradense escolheu estas e 
não outras, uma pergunta que quiçá nunca poderei resolver completamente.

Cantos Populares: O reportório
Os Cantos Populares incluem dois alalás, três cantinelas, um cantar do pandeiro, 
uma moinheira e um Ano-Novo.  Aparecem, portanto, representados todos os gé-
neros que Marcial Valladares identifica no seu cancioneiro. Estamos, pois, ante uma 
primitiva classificação das formas patrimoniais galegas, com uns táxons um tanto 
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laxos, nalguns aspetos, incluso demasiado laxos. Em todo caso, esta classificação 
resulta fundamental na historiografia do nosso folclore musical enquanto supõe uma 
primeira reflexão etic sobre como denominar aquilo que cantam as classes popula-
res. A definição que Murguía faz de canto popular virar-se-à canónica no seu tempo 
/e até muito depois/ estando em consonância com todo o pensamento europeu dos 
descobridores do folclore: «es aquel que ha nacido ajeno a toda influencia del arte, 
y del cual el pueblo, es decir, la gente iliterata, ha sido el poeta y el músico». Manuel 
Murguía (1865) É o trunfo da oralidade e do ruralismo, algo que nos vai privar de que 
na maioria das coleções haja o valiosíssimo folclore urbano ou do primeiro proleta-
riado. É também muito conhecido o seu exorto a recolher o património imaterial em 
cancioneiros e coleções antes de que, como há dizer mais tarde Inzenga, desapareça 
a impulso de la majestuosa y rugiente locomotora. José Inzenga (1888, p. 6)

«El día, pues, que se conozca tan rico tesoro, el día en que sea posible explicar 
por esos frutos del ingenio popular, la vida intelectual de estas comarcas, se verá con 
cuanta razón hemos dicho, que aquí no se cede en esto á los mas afortunados países. 
Recoger, estudiar, dar a conocer esos trabajos, es una tarea harto dif ícil, pero que 
hará la gloria de quien la logre terminada». H.G. p. 252

Finalmente, Murguía divide os cantares, «teniendo en cuenta el origen, natura-
leza y objeto», en Moinheiras, Cantar do pandeiro, Alalás, Ano-Novo, Maios, etc. 
ficando claro ao fechar a série com um etc, que são todos os que estão, mas não estão 
todos os que são.

O alalá
Aclara Murguía: «Dividiremos los cantares en varios grupos, que los campesinos 
distinguen con los nombres de Muiñeiras, Cantar de pandeiro, Alalás, Ani-novo, 
Mayos, etc., siendo los más característicos de todos ellos los primeros». H.G. p.252

Duvido muito que o termo alalá seja uma denominação emic, como se des-
prende desse que los campesinos distinguen. O próprio Marcial Valladares define no 
seu dicionário a palavra a-la-lá como «estribillo, o conclusión de las cantigas de los 
aldeanos», Marcial Valladares, (1884), calcando quase literalmente a Verea y Aguiar 
(1838, p. 157). Não se está a referir a uma forma, a uma métrica... apenas a um 
remate das quadras. Quiçá uma das primeiras pessoas em substantivar a palavra 
alalá /com a expressão alalála/foi o jornalista José Benito Fandiño (1779 - ca. 1835), 
no opúsculo Villancico que en la Noche-Buena del año de 1812 cantaron los presos 
de la cárcel pública de Santiago, Mariño Paz (2012, p.107) e no sainete A casamen-
teira (1812). É claro que contamos com ilustres precedentes como os de Sarmiento 
«trabajan con gusto, porque saben que a tal tiempo tendrán la diversión honesta de 
ir à una romería, y bailando, con su antiquísimo estribillo, A la la la, La la la la...» 
Sarmiento, (p. 417) ou do Cura de Fruime: «Porque de sus tala-la-las/ en el estribillo 
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eterno,/ parece que unos batanes/ a coros estoy oyendo». Cernadas y Castro (1779, 
p. 304) Ambos os dois referindo-se igualmente a um simples estribilho.

Com certeza, hão existir exemplos anteriores aos que acabei de citar. Porém, 
considero que o táxon Alalá tem uma origem etic, e que com o passar do tempo 
sofreu um processo de semantização que o levou a chamar uma forma patrimonial 
característica do canto tradicional galego de pulso lento, de grande liberdade rítmi-
ca, etc. Portanto, o que queremos dizer quando nos referimos aos alalás das coleções 
Valladares/Murguía? O autor da H.G define-os assim:

«Los cantares de Alalala, son como los castellanos, cuartetas octosílabas; pero 
desde luego se advierte en la mayor parte de ellas, el empeño de que se correspon-
dan unas a otras, tal vez porque conservan las huellas de su origen, que lo son las 
regueifas, en las cuales los que se disputan el premio empiezan su cuarteta con el 
último verso de la anterior, cosa que sucede igualmente en las luchas que entablan 
las cantadeiras». H.G. p. 253-254

Nos meus comentários a edição contemporânea dos Ayes dizia o que segue: 
«Consideramos que melhor que perguntar-nos que é um alalá, devéramos pergun-
tar-nos que não é. Se fazemos caso à classificação dos Ayes... e da Historia... pode-
ríamos concluir que um alalá é um termo geral para nos referir à música patrimonial 
galega quando não o estamos a fazer de alguma das suas formas mais singulares, 
como os cantos do pandeiro, as moinheiras ou os cantos do ciclo do Natal, mas o 
certo é que as cantigas agrupadas por Valladares sob este epígrafe têm umas carac-
terísticas muito marcadas. Em primeiro lugar, não rematam com o característico 
a-lá-lá do que se nos fala na definição do [DC] ainda que resultaria compreensível 
que Marcial prescindisse desta marca por não associá-la diretamente a nenhuma 
quadra concreta, já que o intérprete podia caprichosamente rematar qualquer peça 
com um petrucial ai-la-la-lá. Nos Ayes... aparecem quatro Alalás todos eles em 2/4. 
O seu ritmo acomoda-se facilmente ao da moinheira velha. Junto com os Cantos de 
Pandeiro seriam as duas formas musicais mais castiças. ». do Pico Orjais & Samartim 
Rei (2010, p. 62)

A-la-lás I
Recorrência Forma/Título Compasso Tonalidade Tempo
Valladares I A-lá-lás 2/4 Bb Adagio amoroso

e flébile
Hª de G A-la-lás I 2/4 Bb Adagio
Inzenga XIV Canto del pais

de la Ulla (A la-lá)
2/4 A Adagio

Adalid Queixas n.º 17 2/4 F Allegretto Vivo
Pedrell Alalá n.º 220 2/4 A /
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De alguma das peças do Ayes há duas versões, a segunda com uma aclaração do 
tipo: é a mesma melodia anterior com acompanhamento mais singelo. Esta partitura, 
supostamente simplificada, é a que se escolheu para fazer parte da H.G. de Murguía.

Para uma leitura analítica de todas as peças do Ayes /incluindo, obviamente, 
as selecionadas para a H.G./ remeto o leitor deste artigo à nossa edição moderna 
do cancioneiro de Valladares, do Pico Orjais & Rei Samartim, (2010) Aqui apenas 
aponto alguma curiosidade quanto às diferentes versões feitas após a publicação dos 
Cantos Populares.

A mais singular das versões do Alalá I é a de Marcial del Adalid. Em primeiro 
lugar porque muda o tempo de forma radical. O adagio próprio do alalá converte-se 
num allto vivo, semínima=126, duplicando a velocidade de execução. Também a 
letra aparece reformada. A quadra original dizia:

Na alma se me clavou
a rais do teu querere,
mentres no mundo vivire
outro amor non hei de tere.

Na partitura de Adalid lemos:

N’a alma se me clavou
a raís do teu querere,
aunqu’a vida me deixou
solo para padecere,
mentres no mundo vivire
outro amor non hei de ter.

Em cursiva o acréscimo adaliniano.
Poderíamos atribuir estes novos versos a Fanny Garrido? É provável.
A respeito de Marcial del Adalid, Margarita Soto Viso (1985) comenta nas notas 

aos Cantares Viejos y Nuevos de Galicia que o compositor incluiu «este tema na súa 
ópera “Inés e Bianca”, ainda que non como parez aquí senón nunha variante rítmica, 
na escena 4ª do primeiro acto, no coro das “fanciulle». Soto Viso (185. p. 462)  

O arranjo mais elaborado, e na minha opinião, o mais formoso, é o de Felipe 
Pedrell. O compositor catalão sabia da existência das três versões anteriores, como 
fica confirmado nas anotações: «lo dio a conocer Murguía, y lo reprodujeron en sus 
colecciones Marcial del Adalid e Inzenga». Pedrell (1858, T.II, p. 44) Mesmo que não 
haja indicação de tempo, a dinâmica e a agógica vem marcada com términos como 
dolce ou ritardando e com reguladores de intensidade. O mais surpreendente da va-
riante de Pedrell é o troco do texto literário que desta volta é o seguinte:
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Unha noite moi escura
morre a lus o meu amante,
queira Dios qu’o dia veña
e o luceiro se levante.

Alalá II
Recorrência Forma/Título Compasso Tonalidade Tempo
Valladares IV A-la-lás Cuatro 2/4 Bb Andante
Hª de G A-la-lás II 2/4 Bb Andante
Inzenga XV Canto del pais

de la Ulla (A la-lá)
2/4 A Andante

Pedrell Alalá n.º 217 2/4 A Poco Lento

Este alalá é, na minha opinião, uma das peças mais lograda dos Ayes. Sobre o 
arpejo da mão esquerda, tónica e dominante, a mão direita desenvolve uma voz con-
trapontística com amplos intervalos.

O arranjo de Inzenga está fortemente influenciado pelo de Valladares, sendo em 
certo modo, uma versão simplificada de este. Veja-se o incipit comparado de ambos 
na ilustração de abaixo.

Análise paradigmática

A versão de Inzenga 
foi transportada à 
mesma tonalidade da de 
Valladares.
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Pedrell volve a introduzir uma letra insólita:

Airiños d’a miña terra,
airiños d’o meu lugar,
airiños, airiños, aires,
aires, vídeme buscar.

Cantinelas
As cantinelas, por suspeitas de pouco enxebres, tiveram escasso sucesso em obras 
posteriores a sua publicação. Marcial Valladares recolheu cantos populares que não se 
cingiam aos parâmetros definidores da música tradicional, mas que podiam ser muito 
populares por volta dos anos cinquenta ou sessenta do século XIX. Haveria aqui pe-
ças que poderiam ter sido trazidas de outras terras, como Castela ou Cádiz, lugares 
de emigração massiva das gentes do Ulha; cantigas dos portos, nomeadamente de 
Vila-Garcia, onde Valladares acudia a tomar banhos de mar; cantos de cegos, como As 
três comadres, a nº XVII dos Ayes; etc. O fato de ter alguma destas canções refrões em 
espanhol deveu ter sido definitivo para que fossem apartadas de qualquer coletânea. 
Outra das características para o reconhecimento das cantinelas como um reportório 
valiosíssimo para o conhecimento do nosso folclore, é que podemos estar ante os 
primeiros exemplos de danças, pouco depois de ser introduzidas na vida musical das 
aldeias. São os bailes agarrados, como a polca ou a mazurca, que para além de ser con-
denados por pecaminosos, também não eram do gosto dos guardiãs do enxebrismo.

Cantinelas I

Recorrência Forma/Título Compasso Tonalidade Tempo
Valladares XI Outras Cantinelas 2 2/4 B Allegro vivo
Hª de G Cantinelas I 2/4 B Allegro vivo
Inzenga XVII) 2/4 C Allegro vivo

Pedrell Pasacalle o marcha-
alborada n.º 176

2/4 C Allegro

A Cantinela I consta de duas partes, a primeira em Bb e a segunda em Bbm. Em 
ambas o acompanhamento da mão esquerda é feito por oitavas. Na mão direita, a 
primeira voz da tríada coincide com a melodia do canto. Presenta um ritmo de mar-
cha e parece evidente que se trata duma canção para fazer caminho, talvez dalguma 
quadrilha de ceifeiros.
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Inzenga oferece no seu cancioneiro um formoso arranjo, mas a versão que me-
rece um comentário demorado é a de Pedrell.

A primeira cousa que achamos estranha e o título, Pasacalle o marcha-alborada 
e a indicação de ter sido recolhida por D. Ramón de Arana. Nas notas escritas por 
Pedrell sobre esta peça lemos:

«Copio la melodía de ese pasacalle, que trae Inzenga en el cuaderno de su co-
lección destinada a Galicia. El amigo don Ramón de Arana me dice que “puede 
considerarse esta melodía como marcha-alborada de gaita, pasacalle, si se quiere, 
que solía ejecutarse tiempo atrás en las procesiones de Santiago”. Tenemos pues 
aquí una tonada, pasacalle o marcha-alborada para gaita mejor que para canto. 
Quizá naciera para canto y gaita, caso frecuente y socorrido entre gaiteros, que 
aditamentan a voluntad tonadas y canciones. Dejémoslo así, tonada, pasacalle o 
marcha-alborada para gaita, para canto, o para las dos cosas a la vez.

Pero hay otra cosa más grave en esta tonada. Y es la homologación de la tona-
lidad de la segunda parte, que me pareció muy rara, rarísima en nuestro folklore. 
Consultado sobre tal rareza mi amigo Arana, díjome: “Yo también, como usted, no 
estoy muy conforme con el final en cuestión, pero así vino. Vea usted el apunte de 
esa marcha o pasacalle tomado por mí, y de cuya autenticidad doy fe”. Es una de 
las tonadas que copia Murguía, en su Historia, de la cual la extractaría, sin duda, 
Inzenga. En suma, es la que me remitió mi excelente amigo y lucido folklorista Ara-
na; documento rarísimo popular de homologación de tonalidad, de do mayor a do 
menor». Pedrell (1958, T. II p. 35)

Quando Valladares enviava esta peça a Murguía, Ramón de Arana (1858-1936) 
tinha arredor de sete aninhos. A melodia de Pedrell não há qualquer dúvida que é a 
mesma, mesmo exata, que a de Murguía/Inzenga, e o compositor catalão é conscien-
te disto. Como, então, pode acreditar na palavra de Arana? E o musicólogo do Ferrol, 
como pode ter inventado tal coisa? Pois, porque talvez o Arana não esteja a mentir. 
Na altura é possível que alguma peça do cancioneiro de Inzenga estivesse a ser inter-
pretada por músicos populares. De fato, uns anos após a troca de cartas entre Pedrell 
e Arana, outros gaiteiros, neste caso os de Soutelo, popularizavam uma das melodias 
coletadas por Inzenga, o Maneo, baixo o título de Foliada de Tenório. Mesmo, du-
rante alguns anos, foi considerada obra composta pelo próprio Avelino Cachafeiro.

Cantinela II
Recorrência Forma/Título Compasso Tonalidade Tempo
Valladares XIII Cantinela Outras 4 3/4 D Allegreto
Hª de G Cantinelas II 3/4 D Allegreto



JOSÉ LUÍS DO PICO ORJAIS 141

Menos êxito que as anteriores teve a cantinela Nena que vendes as peras, que 
não passou a fazer parte dos cancioneiros posteriores, talvez porque tinha um refrão 
em espanhol por seguidillas ou porque alguém descobriu a mensagem encriptada 
nos versos da sua estrofe. Casto Sampedro qualificou esta peça como agarrado e 
mazurca. Ver: Xavier Groba, (2012, p. 657)

Cantinela III

Recorrência Forma/Título Compasso Tonalidade Tempo
Valladares XIV Cantinela Outras 5 2/4 E Allegreto
Hª de G Cantinelas III 2/4 E Allegreto

Esta cantinela, como a anterior, não aparece em nenhum dos cancioneiros pos-
teriores, a exceção de no excêntrico Así canta Galicia de Daniel González (1963), 
quase que um século após a sua publicação na H.G.

Casto Sampedro recebeu dois fragmentos do Ayes autógrafos de Valladares, a quem 
denominamos, para nos entender, manuscrito 1 e 2. Das 29 peças que aparecem no can-
cioneiro original, há oito que Valladares descartou nos seus manuscritos, que, como já 
dissemos, o primeiro fora enviado a Murguía, e o segundo ao Casto Sampedro. Os oito 
descartes somam um alalá, três cantinelas, um canto de pandeiro, uma moinheira, um vi-
lhancico e um canto de reis. Este repertório inédito nos manuscritos 1 e 2, ficou igualmen-
te inédito em todas as coleções posteriores e não foi publicado até a nossa edição moderna.

A esta cantinela referiu-se Casto Sampedro como agarrado, polca. Ver:  Xavier 
Groba, (2012, p. 657)

Cantar do Pandeiro
Marcial Valladares chamava a este primeiro Canto de Pandeiro da sua coleção como 
Ruada. Assim o vai denominar também Murguía, que incluirá o texto completo na 
página 258 da H.G. É mais que provável que a estrofe do Canto de Pandeiro, na que 
Murguía identificava uma tríade celta, influísse em boa medida em que finalmente a 
coleção de Valladares fosse publicada.

Recorrência Forma/Título Compasso Tonalidade Tempo
Valladares XVIII Cantar do pandeiro 2/4 G Allegretto
Hª de G Cantar do pandeiro 2/4 G Allegretto
Inzenga XVI Cantar d’o pandeiro 2/4 Ab Allegro
Adalid Queixas n.º 19 2/4 G Allegro non troppo
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Esta peça serve perfeitamente para ver-mos qual era a atitude de Marcial del 
Adalid fronte à música patrimonial. O maestro de Lóngora toma uma melodia tradi-
cional e a modifica a vontade, segundo lhe dita o seu instinto musical. Sou da crença 
que isto nem tão sequer precisa de ser um ato voluntário. É mais que possível que 
Adalid tocasse o Canto do Pandeiro tal e como aparecia na H.G. e que, no transito de 
fazer a sua própria versão, fosse perdendo elementos originais pelo caminho.

Se comparamos as melodias de Valladares/Murguía e a de Adalid, vemos como 
as alturas das notas são praticamente as mesmas, sendo a duração a que muda, numa 
espécie de jogo de agudeza visual ou auditiva. O compasso 2 e 3 está ocupado por 
uma longa + breve e duas longas, métrica que se inverte nos mesmos compassos 
de Adalid, e dizer, duas longas, uma longa + breve. Isto repete-se nos compassos 5 
e 6, e mesmo com cadência agógica no caso do compositor corunhês, também nos 
compassos 8 e 9. Marcial del Adalid modifica assim também as estrofes, que passam 
a estar constituídas por três períodos de três versos cada uma, com novos textos 
literários, suspeitamos que adaptados por Fanny Garrido.



JOSÉ LUÍS DO PICO ORJAIS 143

Moiñeira

Recorrência Forma/Título Compasso Tonalidade Tempo
Valladares XXII Muiñeira 6/8 C –
Hª de G Muiñeira 6/8 C –
Adalid n.º 23 

Non te quero por bonita
6/8 Bd Vivo ma non 

troppo/Meno

É provável que este seja o mais popular de todos os Cantos Populares, graças à versão 
que Marcial del Adalid elaborou para os seus Cantares Viejos y Nuevos de Galicia. 
O maestro de Lóngora acrescentou à melodia original um belo prelúdio. Também 
somou duas novas quadras ao texto dos Cantos Populares, aquelas que dizem:

N’aquela corredoiriña
en aquel anoitecer
o qu’entrambos nos xuramos
ti-lo sabes eu tamén.

Miña vida está em teus ollos
miña morte está tamén,
dame a vida ou dame a morte
para mim todo ven bem.

Mais uma vez o labor de Fanny Garrido?
Na partitura da moinheira de Adalid aparece duas vezes a palavra pandeiro, 

acompanhando a uns compassos que indicariam um possível acompanhamento para 
este instrumento. Penso que é a primeira vez que o ritmo de um pandeiro galego, ou 
talvez de uma pandeira, é levado a um pentagrama.

Ani-Novo

Recorrência Forma/Título Compasso Tonalidade Tempo
Valladares XXVIII Ani-Novo 2/4 Bd Allegro Vivo
Hª de G Ani-Novo 2/4 Bd Allegro Vivo
Inzenga XX 2/4 Bd Allegro Vivo

Nos Ayes aparece representado todo o Ciclo do Natal, com cantos da Noite-boa, 
o Ano-Novo e os Reis. Estes cantos acostumam a ser cantados em bandos quando a 



CANTOS POPULARES: O APÊNDICE MUSICAL DA HISTORIA DE GALICIA DE MANUEL MURGUÍA144

gente da aldeia acode de porta em porta a pedir o aguinaldo. Normalmente, princi-
pia-se por pedir licença. Se os amos das casas a dão, o coro interpreta um dos cantos 
do Natal, segundo a época, com textos religiosos alusivos ao nascimento de Cristo, 
cenas da vida da Sagrada Família ou o périplo dos Reis Magos. Finalmente, canta-se 
a despedida com vivas aos que deram generosamente o aguinaldo. O texto do Ano-
-Novo que recolheu Valladares e que não foi publicado na H.G. /apenas a quadra 
no interior da partitura/ é como uma sucessão de licenças e despedidas, costuradas 
num único documento, mas talvez não para ser cantadas todas juntas.

Conclusões
Na nosso estudo introdutório ao Ayes ficava claro que os Cantos Populares, o apên-
dice musical da H.G., eram apenas uma seleção do conjunto recolhido e harmoniza-
do por Marcial Valladares Núñez. A sua data de publicação foi por volta de junho de 
1866, passando a ser um referente para todas as coletâneas que vieram depois. Neste 
artigo que fecho com estas breves conclusões, apenas me referi aos cancioneiros 
clássicos, todos eles anteriores ao processo de limpar, fixar e dar esplendor ao nosso 
folclore musical que Casto Sampedro acometeria a fins do século XIX. Mas o trans-
porte de melodias dos Cantos Populares aos cancioneiros do século XX foi igual-
mente importante. Do mesmo modo, também chegaram os ecos musicas da H.G. 
à música académica, como chegaram muitas outras melodias do resto das coleções.

Para medir o impacto da publicação dos Cantos Populares basta dizer que Mar-
cial del Adalid utilizou três das suas melodias, Inzenga cinco e Pedrell outras três. 
Alguma destas canções podemos encontrá-las nos cancioneiros de Casto Sampedro 
(5), Bal y Gay e Torner (6), Fernández Espinosa (4) e falsificando-lhe a sua procedên-
cia, quase a sua totalidade no de Daniel González.

É claro que para lograr tão grande difusão, os Cantos Populares contaram com 
dois elementos a favor: o da sua antiguidade e o de ser assinados por uma personali-
dade absolutamente inquestionável, D. Manuel Murguía.

Não quisera terminar estas breves reflexões sem um último comentário. Na pri-
meira edição da H.G., Manuel Murguía confessa dispor de escassos materiais folcló-
ricos. Acode a Marcial Valladares em auxílio, e este lhe oferece aqueles cantos que 
ele considera oportuno. Mesmo há alguma outra coleção que poderia ter ocupado 
ou acrescentado a recolha do estradense. São as de Candida Fernández Trelles, ou 
mesmo as do médico Francisco Anciles ou a do historiador Villamil y Castro. Seme-
lha que a de Valladares se ajustava muito melhor aos seus propósitos, por vir dum 
homem de grande reconhecimento em assuntos relacionados com a cultura popular 
da Galiza, mais ainda se este lhe proporcionava um bom argumento para reivindicar 
as tríades celtas. No entanto, Murguía convivia com uma mulher música e grande 
conhecedora do folclore galego, ao que só dois anos antes, em 1863, glosara nos seus 
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Cantares Gallegos. Mesmo que Rosália não pudesse harmonizar as melodias tradi-
cionais e levá-las a papel, seriam legião os voluntários para fazer este labor, e teriam 
chegado a nós as músicas que acompanharam as quadras que a autora dos Cantares 
recolheu de boca do povo. Que pena!
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RESUMO
Analízase a visión histórica de Murguía, en concreto como medieva-
lista, tendo presente a súa confesionalidade progresista e súa orienta-
ción nacionalista galega, nun contexto socio-político e cultural como 
o da segunda metade do século XIX no Estado español, subliñando 
así o carácter e a intención da súa obra histórica en defensa da condi-
ción de Galiza como nación. Asemade explícase a propia evolución 
da visión histórica medieval  murguiana, sen perder a coherencia 
nacionalista, a partir da restauración borbónica, aproveitando para 
sinalar tanto  os seus avances de coñecemento e interpretación do 
medievo galego, como as súas limitacións, así como a recepción da 
súa obra historiográfica polas institucións académicas oficiais.

ABSTRACT
The historical vision of Murguía is analysed, specifically as a me-
dievalist, bearing in mind his progressive confessionality and his 
Galician nationalist orientation, in a socio-political and cultural con-
text such as that of the second half of the nineteenth century in the 
Spanish state, thus highlighting the character and intention of his 
historical work in defence of the condition of Galicia as a nation. In 
addition, the evolution of Murguía’s medieval historical vision is ex-
plained, without losing its nationalist coherence, from the Bourbon 
Restoration, taking the opportunity to point out both his advances 
of knowledge and interpretation of the Galician Middle Ages, as well 
as his limitations, and the reception of his historiographical work by 
the official academic institutions. 
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Motivación

Teño sempre a sensación de a obra dos nosos historiadores fundacionais do século 
XIX non ter sido debidamente atendida, analizada, interpretada e valorada, en con-
creto a de Manuel Murguía. Habería que ter máis presente, para facelo co debido 
esmero e comprensión, que, na segunda metade do século XIX, agroma con forza 
a necesidade de coñecer a historia do país, en especial a medieval, procurando o 
contraste, a iluminación do camiño que nos levou, como pobo, á situación coetánea. 
Temos claro que a conciencia sobre o que estaba a acontecer verbo da función de 
Galiza no Estado español centralista en construción, pesa moito na ansia de contar-
mos cunha visión do pasado que demostrase de onde viñamos, que non sempre o 
noso status e a situación fora como no presente. Deste xeito, a historia adquire unha 
intención pedagóxica, rexeneradora, ás veces elexíaca, evocadora, pero tamén de 
emulación ou espello onde mirarse. É, pois, esforzo por coñecer un pasado que, para 
alén de non deber permanecer oculto, agochado, representa unha traxectoria espe-
cífica, particular, como pobo, que, salvando a distancia do tempo e tendo presente 
as circunstancias históricas vixentes, podía axudar a tomar conciencia colectiva dos 
nosos dereitos e das nosas capacidades. As valoracións e interpretación das distintas 
etapas históricas polas que pasou o país revelan, en boa maneira, as angustias, pre-
ocupacións e prioridades do respectivo historiador sobre o seu presente histórico. 

ARTIGOFrancisco Rodríguez
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En definitiva, cremos que non se ten analizado, de forma correcta, tendo presente 
as revolucións do século XIX[1], a mudanza na forma de pensar dos propios historia-
dores galegos ao longo do seu periplo intelectual, embora mantérense dentro dunha 
coherencia básica e sen contradicións cualitativas de calado. Queremos subliñar que 
o coñecemento do contexto socio-político e como se reaxe perante el pode mostrar 
unha evolución ideolóxico-filosófica da obra histórica, na súa visión analítica, e, por 
suposto, maiores coñecementos. Esta falta de percepción do evolutivo e mudábel na 
interpretación incide nunha clasificación estereotipada da historiograf ía galega e na 
súa valoración allea a toda dialéctica interna, marcada pola propia historia e a acu-
mulación de novo coñecemento e  información. Afirmar que Murguía e Vicetto son 
historiadores nacionalistas non é impertinente nen pode considerarse falso. Porén, 
pode ser unha cómoda “muletilla” para aporlles valoracións sobre o pasado ou inter-
pretacións que non se sustentan na súa obra ou que derivan, curiosamente, doutras 
fontes ideolóxicas non nacionalistas. Mesmo pode acontecer que algunhas análises e 
apreciacións colidan cunha visión nacionalista da historia de Galiza, moi en especial 
do seu medievo, a teor das fontes que hoxe temos ao noso alcance e naturalmente das 
análises e conclusións que esa información fornece ou lexitima. 

Consideración á parte merece o feito ben ilustrativo e sintomático de os tres 
grandes historiadores galegos do século XIX, Murguía, Vicetto e López Ferreiro, con 
preparación diferente cada un, non seren en ningún dos casos historiadores profesio-
nais, de formación académica ad hoc, embora o último posuír estudos eclesiásticos 
superiores. Desde logo, a asunción do seu labor sería imposíbel sen estaren dota-
dos dunha sólida formación cultural, como escritores, e dunha específica formación 
autodidacta progresiva. Sentiron, ademais, a urxencia de cubrir un baleiro que os 
preocupaba, como galegos conscientes de selo: que Galiza contase cunha historia de 
seu, como todos os pobos ou nacións que se prezaban de selo. Para alén diso, esta-
ban esporeados polo feito de a historiograf ía española da época, após a desaparición 
dos vellos reinos do Antigo Réxime, pretender asentar no fundamento da historia 
de Castela, a historia de España, como nación hexemónica e construtora da unidade 
nacional. Neste contexto, a nova estrutura administrativa e política, o mercado e a 
moeda única, a educación e a prensa escrita, o servizo militar, impulsaban a idea de 
España constituír unha única nación, simbolizada pola única lingua oficial, o castelán, 
e por unha cultura formal expresada nesta lingua. A narración do pasado histórico 
cobrou así unha importancia fundamental, como forma de valorar o presente e ana-

[1]  Referímonos ás sociais e ás que, sen seren alleas a este contido, tiñan un obxectivo claramente na-
cional, a procura dun estado propio por nacións dominadas. Barreiro (2012: 235-236) ten sinala-
do o coñecemento e a identificación de Murguía cos movementos independentistas como o hún-
garo ou o polaco, entre outros, expresándose libremente, sobre todo en La crónica (New York), ao 
longo de 1861, cun pensamento nacionalista sen a mínima ambigüidade ou cautela tacticista. Nas 
cuestións referidas á política no Estado español non podía actuar con tanta soltura e sinceridade.
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lizar todo o proceso evolutivo que conducira a esta nova realidade política. Atinxía, 
dunha maneira crítica, á visión do pasado dos vellos reinos e como chegaran a unirse. 
Esta visión retrospectiva non podía estar allea, indemne, ás valoracións do papel real 
ou atribuído a cada un deles até chegar ao presente e de como estaban considerados 
por propios e estraños. A perspectiva centralista, castelanista e/ou españolista foi a 
hexemónica e a que alimentaron as institucións académicas oficiais, especialmente a 
Real Academia de la Historia, a Universidade e os medios de comunicación escritos. 

A consecuente manifestación da necesidade de contar cunha historia propia 
como expresión da conciencia da especificidade nacional do pobo galego foi, pois, 
aguilloada tamén pola marxinación, deformación ou ausencia de que era obxecto o 
seu pasado na elaboración académica española. Tratouse dun esforzo titánico, ao non 
contar con ningunha institución, dotada de poder que, de forma sustentada e está-
bel, os apoiase e protexese. Tampouco gozou a súa obra da introdución e divulgación  
regrada nas canles oficiais do sistema educativo, o exército, a Igrexa ou os medios 
de comunicación. Non foron historia canónica, pois tampouco chegou a ser historia 
que contase co aval político dun poder estatal constituído. Nestas circunstancias 
non foi menor o esforzo para achar editor que asumise a publicación de obra que, 
a duras penas, podía obter algún respaldo oficial[2]. Naturalmente, sería moito pedir 
que, para alén de asumiren o reto de revelar unha historia agochada, marxinal ou 
interdita, prescindíbel para o estado en construción, o fixesen con absoluta indepen-
dencia de criterio verbo dos deseños, das análises estabelecidos pola historiograf ía 
oficial española e as súas valoracións, rachando sempre con eles ou confrontándoos. 
Fixérono, da forma limitada e posíbel, a teor dos coñecementos e a información con 
que contaban e da súa capacidade analítica. Constituía un atrevemento de grande 
calado confrontarse, ideolóxica e politicamente, coa visión histórica dominante, os 
seus mitos, anulacións, apropiacións indebidas, como consecuencia do obxectivo de 
construír unha identidade española. Asumiron esta confrontación até onde foron 
quen de facelo, limitados pola información a que puideron acceder e tamén por me-
dos e  temores inducidos ou polas súas propias conviccións ideolóxicas. Porén, confi-
guraron os alicerces dun deseño histórico galego e construíron un discurso narrativo 
sobre o noso pasado que demostra a nosa especificidade histórica[3]. 

[2]  O respaldo económico reticente, demorado, renuente, de tres deputacións galegas aos tomos I e II 
da Historia de Galicia, de Murguía, non expresou ningunha entrega vibrante a unha causa galega. 
Significou, mais ben, unha concesión ás súas amizades con influencia política. En todo caso, é 
revelador que, aínda xa instaurada a República en 1873, Murguía vise desestimados os seus re-
cursos ao Ministerio de Gobernación para a deputación provincial de Lugo aboar a subvención 
de 1000 pesetas anuais para a publicación da Historia de Galicia (La Iberia, 10-10-1873) e contra 
a de Pontevedra por un acordo da súa comisión provincial que o obrigaba ao reintegro de 1500 
pesetas con que fora subvencionado pola publicación desa Historia (El Imparcial, 25-01-1874).

[3]  Por certo, é en exceso absoluta a tese de Barreiro de que Murguía fundamentaba na idea de raza, 
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Os seus deseños interpretativos non se liberaron totalmente da sombra da his-
toria de España oficial, mesmo cando era ineludible facelo, especialmente na Idade 
Media, É neste etapa cando a ocultación e a apropiación indebida nos afecta máis 
e con consecuencias máis perniciosas. Ora ben, representaron un salto de xigante  
e un esforzo ciclópeo para dotarnos de memoria sobre o pasado de Galiza, o que 
fomos, como chegamos aquí. Eles son punto de partida. Desde eles foi posíbel dar 
novos saltos. Por desgraza, e sintomaticamente, déronse en períodos de tempo moi 
afastados. Aínda hoxe estamos nese empeño, o de construír con solidez un deseño 
básico do noso pasado, especialmente o medieval. Conforme ás esixencias do actual 
momento histórico, no que seguimos sendo unha nación sen estado e con función 
marxinal dentro do español, estamos a vivir un novo período de avance, construíndo 
un deseño interpretativo máis axustado á verdade, en concreto do noso medievo. 
Desde os avances producidos desde entón, en especial nos últimos cincuenta anos, 
imos facer a análise da obra histórica de Murguía no que se refire á Idade Media na 
Galiza, moi en especial a que elabora desde 1860 até 1875[4]. Por tanto, esta perspec-
tiva analítica debe terse presente ao ler as páxinas que seguen. Resultaría improce-
dente e manipulador non telo presente ou subliñalo, embora sexa o inevitábel. Ende-
bén, non partillamos nunca a displicencia, desprezo ou descualificación con que se 
trata moitas veces a obra histórica de Murguía, ou aínda máis a de Vicetto[5], apóndo-

como columna vertebral, a historia de Galiza (Barreiro, 2012: 290-294, especialmente esta últi-
ma). Deixando á parte o debate sobre que significaba o concepto de raza, na tradición que Herder 
representa, a máis próxima ou dominante no pensamento murguiano, na etapa histórica medie-
val Murguía procura a definición, delimitación e especificidade cultural, artística, social, política 
e linguística, da nación galega. Para nada introduce respecto desta fase histórica a raza céltigo-
-galega como fonte de enerxía. É historia do pobo galego e da comunidade como suxeito político.  

[4]  Facémolo por limitarnos a una fase socio-política en que a obra histórica de Murguía se mantén 
dentro dunha certa perspectiva, sen mudanzas significativas. Corresponde a un período de in-
cubación revolucionaria que dará á luz a revolución de 1868 e o sexenio revolucionario, una etapa 
murguiana de esperanzas e activismo con claras vinculacións ao progresismo español e aos seus 
medios de expresión escrita, en paralelo co intento de executar o seu programa cultural galego.

[5]  Paréceme profundamente inxusto e inxustificado denigrar a historia de Vicetto, como fai, de 
forma tan drástica, absoluta e infundada, un historiador como Xosé Ramón Barreiro na súa bio-
graf ía de Murguía (2012): «Nin os intentos de Otero Pedrayo por lexitimala puideron salvar 
a obra de Vicetto, á que acoden sen escrúpulos algúns como se acode aos evanxeos apócrifos 
aos que se fan preguntas non contidas nos sinópticos» (ibidem: 293). Non son a inconsistencia 
documental  nen a substitución da racionalidade histórica pola imaxinación, como pretenden 
este e outros historiadores, o que pode deslexitimar a Historia de Galicia de Vicetto, a partir do 
dominio romano sobre a Gallaecia. Desde logo, sería necesaria menos soberbia á hora de emitir 
algúns xuízos, sobre todo cando non se prestou a atención merecida por parte de quen os emite 
(cfr. Barreiro, 1993: 183-209) a unha obra, con defectos e carencias, porén tamén con moitos 
acertos e dados fundados, en particular sobre o período medieval.
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lles eivas, defectos e vicios que non teñen, mentres parecen ignorarse as limitacións 
decorrentes da ancoraxe en ideoloxías políticas, aínda hoxe presentes e actuantes na 
concepción do mundo e da historia, que distan de ter a ver co nacionalismo propia-
mente dito. Naturalmente, hoxe como onte, os adiantos no deseño interpretativo e 
no coñecemento da historia medieval de Galiza prodúcense máis fóra dos ámbitos 
académicos oficiais que nestes. Tampouco desapareceu o feito de seren historiado-
res, fóra deses ámbitos, os que máis se esforzan en contribuír a eses avances. E, por 
suposto, a marxinación do coñecemento histórico sobre Galiza segue marcando a 
vida social do país e a formación dos seus estudantes, incluídos os universitarios, 
mesmo se se dedicaren á temática histórica. Hai si unha certa eclosión da difusión da 
historia de Galiza, en particular o medievo, na rede dixital e  un maior coñecemento 
e interese pola cuestión en ámbitos sociais máis amplos que antes. 

Coordenadas ideolóxico-políticas e filosóficas
Cando á altura de 1864[6], Murguía anda de cheo metido na tarefa de construír a his-
toria de Galiza e da procura de apoios para levala adiante, incluída a súa edición, xa 
case rematado o primeiro tomo, asúmeo desde unha posición consciente dos retos 
ao que se enfronta.  Uns teñen a ver con causas intrínsecas á propia situación da his-
toriograf ía galega –a ausencia dunha tradición estábel e de rigor intelectual sostido, 
para alén da carencia dun Arquivo Histórico Nacional, da desaparición de monu-
mentos raros e preciosos e da incuria documental, derivada da falta de institucións 
preocupadas pola súa garda e conservación. Outros teñen a ver co estado e a con-
ciencia social do país, afastado do «movimiento intelectual que anima la sociedad 
moderna» (Murguía, 1865, T. I, Prólogo: VII). A nosa é unha situación máis precaria 
e deficiente en materia de historiograf ía que a da, xa de por si, atrasada de España. 
Pode buscarse algunha desculpa nas «discordias intestinas que han desangrado du-

[6]  No verán de 1864, celebrándose o Congreso Agrícola en Santiago, as amizades de Murguía pre-
sentaron para a súa aprobación unha petición, dirixida ás deputacións galegas , para lle prestaren 
apoio  coa fin de levar adiante a Historia de Galicia. Foi a partir de aquí que contactou con Soto 
Freire, como posíbel editor, dando por feito ese apoio. Publicárase por entregas, a maior parte das 
do T. I en 1866 e as do tomo II en 1867, embora as datas na portadiña sexan 1865 e 1866, respec-
tivamente (Barreiro, 2012: 284). La Discusión (25-08-1864) informa da solicitude do Congreso 
Agrícola de Galicia ás deputacións de 4.000 reais anuais para axudar aos gastos de redacción da 
Historia durante catro anos, designando Murguía para facelo. Durante este mesmo ano, temos 
noticia de que «la Dirección General de Instrucción Pública ha acordado suscribirse por 100 
ejemplares al Diccionario de Escritores Gallegos que está publicando el conocido literato D. Ma-
nuel Murguía» (La Nación, 3-07-1864). La Iberia (3-07-1864) e La Correspondencia de España 
(3-07-1864) ref írense ao informe favorábel, emitido pola Real Academia da Historia, como aval, a 
petición de Murguía, para a Dirección General de Instrucción Pública suscribirse pola devandita 
cantidade. 



MURGUÍA E O MEDIEVO GALEGO160

rante tanto tiempo el seno de la madre patria» (ibidem: XVI). Esta referencia a la 
«madre patria» pode advertirnos tanto sobre a ideoloxía en ascenso que está a espa-
llar o estado centralista e a súa concepción de España como nación única, como da 
dificultade para permanecer impermeábel a ela, mesmo por parte de intelectuais dos 
que non se pode pór en cuestión a súa orientación nacionalista galega. Porén, ilu-
mina e axuda a comprender algunhas limitacións analíticas e algunhas conclusións 
erradas evidentes na historiograf ía fundacional galega do século XIX, non derivadas 
precisamente do seu nacionalismo ideolóxico, senón da súa reverencia perante esa 
idea de España, como veremos. É este pregarse psicolóxico e ideolóxico a unha idea 
intocábel, entre outros factores, o que impediu ou retrasou a aposta decidida por 
procurar alternativas de política práctica recorrendo a contar con organizacións de 
ámbito nacional galego.

Para un historiador dunha nación sen estado que aspira a construír a historia do 
seu país, neste caso Galiza, coincidindo, se ben desde a retagarda ou nas marxes, coa 
que o propio estado no que se insire promove para forzar unha identidade nacional 
común, en base á idea dunha nación única, sobre a cerna da nación dominante, pare-
ce que, nunha primeira fase, o recurso á táctica equilibrista é inevitábel. Todo o que 
recibe de información académica ou oficializada vai nunha dirección contraria á do 
seu propósito. Procurar a benzón das institucións autorizadas para lexitimar unha 
obra historiográfica que nada contra corrente, é máis que problemático. Todos os 
precedentes recoñecidos e lexitimados avalan os deseños que é necesario discutir e 
combater para a historia negada abrirse paso. A nova historiograf ía española do sé-
culo XIX, baixo un carimbo científico, ten como obxectivo confeso ou inconfeso de-
fender e consolidar a idea de que existiu un elo histórico que conduciu, case de forma 
providencial, á aparición do estado-nación, panacea da modernidade e do progreso. 

Ardua e complicada tarefa foi para Murguía confrontarse co papel, ou as ausen-
cias, que nese deseño se nos asigna como pobo, sen dúbida o máis damnificado pola 
forma oficial de construír o pasado peninsular na zona noroccidental. Hai que ter 
moito valor para enfrontar unha dificultade que obriga á confrontación coa memoria 
escrita consolidada. O propio Murguía achégase a unha explicación desa dificultade, 
aludindo ás derivadas da situación interna galega, pois a esta intenta responder a súa 
obra. Segundo el, hai un duplo xogo paradoxal naquel momento na sociedade gale-
ga a este respecto. Existe na nosa sociedade un grande e natural amor polo pasado; 
porén, tamén se dá un evidente desleixo por lembralo. Por outra parte, Galiza está 
moi necesitada de máis amor por parte dos seus fillos; ora ben, é onde a colectivi-
dade fai menos pola patria (cfr. ibidem: XII). Pon Murguía o dedo na ferida cando 
alude a unha actitude galega, no terreo político, que aínda hoxe permanece vixente, 
en boa maneira: «seguimos esperando que los estraños [sic]  nos traigan la justicia, 
la riqueza, la felicidad» (ibidem). A súa reacción perante esta entrega ou confianza 
no que virá do exterior é contundente: «no debemos esperar nada de los estraños» 
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(ibidem). Xa podemos comprender, atendendo a esta apreciación sobre a realidade 
social galega, por que Murguía sentiu o seu deber, o seu compromiso intelectual con 
Galiza, como un labor, en boa medida, mesiánico. Non estaba carente de xustifica-
ción, embora puider conducilo ás veces ao vitimismo ou ao egocentrismo, o que non 
invalida que as súas queixas, laios ou frustracións tivesen motivación, causa obxecti-
va e racional, a maior parte das veces. 

Sen dúbida, o seu matrimonio con Rosalía de Castro estivo tamén baseado na  
confluencia de criterios e na coincidencia no obxectivo de contribuír a espertar Ga-
liza como pobo diferente, específico, dotándoo de elementos que vivificasen o seu 
espírito, a súa conciencia: historia propia, literatura nacional na súa lingua, diciona-
rio de escritores ou bibliograf ía do país, dicionario da lingua, prensa, rede social de 
apoio e difusión…). Era un plan ciclópeo e, desde logo, de dif ícil execución depen-
dendo só das súas capacidades intelectuais e artísticas e da recepción social dos seus 
amigos colaboradores. Lembremos que Camilo Álvarez de Castro, o amigo común, 
chantre na catedral de Salamanca, difusor das súas obras, se admiraba da tarefa que 
se tiñan botado enriba: convencer os galegos e galegas de que o somos, a comezar 
polos máis necesitados e pertinentes, os alfabetizados e cultos das clases burguesas 
e fidalga[7]. Neste empeño, marido e muller estaban igualados en intelixencia, se ben 
a sensibilidade psico-social e capacidade artística de Rosalía era moito maior (Rodrí-
guez, 2011: 617-632; Barreiro, 2012: 204). Ficaban para Murguía as relacións sociais 
e políticas en procura de editores e de ingresos, especialmente en Madrid. Unha 
función da que non estaba ausente Rosalía, no plano editorial, malia a especial pri-
vacidade ou marxinación social en que viviu a partir, sobre todo, de 1875. Non tere-
mos, pois, que advertir que a Historia de Galicia de Murguía e os Cantares Gallegos 
de Rosalía forman parte do mesmo proxecto común, como o é Follas Novas, malia 
a súa tardanza en aparecer nun contexto diferente (1880) ao que foi proxectado, xa 
con sensación de fracaso do empeño inicial, embora estivese preparado para editarse 
e anunciarse a súa pronta aparición en 1872, data, por certo, tamén da segunda edi-
ción de Cantares Gallegos. 

A eufórica concepción ideolóxico-política de Murguía nos anos sesenta do sé-
culo XIX, sinala que, en materia de historia, sendo esperábel o desdén polo pasado 
nunha época tan chea de mutacións revolucionarias verbo do Antigo Réxime, para-
doxalmente veu a producirse o afán por coñecer e aprender a valorar o amor por el: 
«…el presente siglo. Hijo de una revolución sin igual, y presentándose ante sus ojos 

[7]  Nas súas cartas ao matrimonio Murguía/Rosalía, ao longo dos anos 1863-1866, especialmente as 
números 171, 177, 218, 243 (Axeitos/ Barreiro, T. I, 2003), podemos comprobar esta admiración 
pola tarefa ímproba que o matrimonio asumira, chegando a dicir: «La pobre Rosalía tampoco 
ceja, según U. me dice, en su propósito de dar a conocer las riquezas que encierra esa madriguera 
de ingratos. Vms. dos son una cosa parecida a las mujeres que aman más a quien más las marti-
riza».
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inmenso, formidable, aterrador, el problema social, que, como el caballo de Troya, 
encierra dentro de sí todos los problemas, debía al parecer mirar con desdén cuanto 
no se refiere a las cuestiones que tanto le preocupan y conmueven» (Murguía, 1865, 
T.I, Prólogo: XV). Non foi así, e provocou un grande amor ao pasado. Para Murguía, 
estamos perante unha consecuencia da madurez da razón, producida na «desgra-
cia y el tumulto de las revoluciones», de maneira que nunca houbo unha xeración 
máis a propósito que a deste século para o estudo da historia (ibidem). Estamos, 
pois, diante dun Murguía partidario das revolucións burguesas, as inspiradas na 
revolución francesa, sen deixar de simpatizar, tamén por iso, coas clases popula-
res, ás que consideraba destinatarias privilexiadas da liberación que a fin do Antigo 
Réxime representaría para elas. Dá a impresión de o seu pensamento estar entón 
tinxido dun socialismo utópico que, non en balde, lle valeu ser recoñecido e de-
nunciado como tal polos seus inimigos naquela altura, cando menos até 1875. Así, 
no prólogo do Tomo I da súa Historia de Galicia (1865) invoca as clases populares 
do país, con palabras escritas, após visitar as pobres vivendas de labregos e mari-
ñeiros, que anuncian as que fará súas Rosalía nas “Dúas palabras da autora” como 
pórtico a Follas Novas, sen dúbida lembrando e avaliando o resultado do proxecto 
mancomunado inicial: «…Y vosotros, humildes tribus de labradores y marineros 
cuyas pobres viviendas acabamos de visitar, vosotros entre quienes nacimos y para 
quien escribimos este libro que tanto tiempo tardaréis en leer, si por ventura sale de 
entre vosotros el bardo misterioso que debe celebrar vuestras sencillas epopeyas, 
que nuestro nombre resuene en su primer verso, por el amor y compasión que os 
tenemos» (ibidem: XXV). “Entre quen nacimos”, unha expresión que dá conta da 
pertenza ao mesmo corpo nacional.

Sen dúbida resoaban en Murguía os ecos do movemento proletario cando acre-
dita en que «el proletariado que tuvo ya sus Gracos, espera que aparezca su Espar-
taco» (ibidem: XXV). Isto é, a plena liberación, mostrando así conciencia plena da 
esencia da loita de clases e a proclividade a proclamas revolucionarias nun contexto 
onde se ventea a próxima revolución de 1868, que rematará coa monarquía borbó-
nica no estado español e abrirá paso ao que se denominou sexenio revolucionario 
(1868-1874), experiencia non moi satisfactoria para Galiza e a esperanza do matri-
monio en relación co seu programa cultural, embora Murguía atopar traballo estábel 
como funcionario de Arquivos e Bibliotecas (primeiro, no Arquivo de Simancas, e 
logo no Arquivo do Reino de Galicia)[8]. 

[8]  Coa chegada do novo réxime, sendo o ministro de Fomento Ruiz Zorrilla, por decreto do Gober-
no provisorio, ingresa Murguía no corpo de arquiveiros e bibliotecarios, con destino, mediante 
outro decreto de 5 de decembro de 1868, ao Arquivo de Simancas, polos seus méritos contraídos 
especialmente  na súa Historia de Galicia e no Diccionario de Autores Gallegos, obras que conta-
ran co aval da Real Academia da Historia (cfr. Barreiro, 2012: 333-334). Após vivir unha situación 
conflitiva no Arquivo de Simancas, abríndoselle un expediente que foi resolto de forma pouco 
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Naturalmente, entre os distintos vectores do pensamento murguiano non había 
a mesma xerarquía nen todos se ollaban coa mesma necesidade e urxencia. Uns go-
zaban de preferencia sobre outros á hora da manifestación pública e da acción prác-
tica. Non tanto por gozaren sempre de maior adhesión, querenza e identificación ín-
timas, como por causa tamén de limitacións, barreiras e oposición maiores coas que 
se topaba. Tamén no campo político no que militaba, onde el procuraba protección 
e axuda, cobertura e apoio para a súa actividade de escritor, publicista e xornalista. 
Naquel momento histórico, a década dos sesenta do século XIX, é incuestionábel á 
pertenza de Murguía ás filas do progresismo esparterista, militando nel e obtendo 
certa protección dos círculos do político que aspirara, primeiro, a introducir o espí-
rito liberal e revolucionario no réxime isabelino. E logo, xa convencidos de se tratar 
dunha dinastía e dun trono refén do moderantismo máis reaccionario, colocar o 
obxectivo na mudanza de réxime, embora sen prescindir da monarquía parlamenta-
ria. Referímonos a Salustiano de Olózaga[9]. 

Resulta rechamante que, nos estudos máis detallados e extensos sobre Mur-
guía[10], onde se analizan tamén o seu pensamento e a súa acción política, non se faga 
a mínima alusión ás súas relacións co líder político do progresismo español na década 
dos sesenta do século XIX, existindo probas que involucran ademais a propia Rosalía 
de Castro. Sabemos da asistencia do noso historiador ás reunións sociais na casa de 
Olózaga en Madrid. No ano 1864, varios xornais madrileños (La Época, 6-05-64; La 
Nación, 7-05-64; El Contemporáneo, 7-05-64) dan conta dun té literario, celebrado 
o catro de maio pola noite, sen dúbida pretexto e cobertura para facer viábel a infor-
mación, o debate e mesmo a intriga política entre correlixionarios, mentres se escoi-
taba música e canto e se recitaban poemas, nesta ocasión tamén en galego e catalán 
en boca de Murguía e de Balaguer, respectivamente: «el señor Murguía un precioso 
romance en dialecto gallego, debido a la pluma de su señora esposa doña Rosalía de 
Castro […] el señor don Víctor Balaguer una magnífica oda en dialecto catalán». 
Estaban presentes os comisionados de diferentes comités progresistas como os de 

imparcial contra el, padeceu un traslado forzoso ao Arquivo do Reino de Galicia (A Coruña), 
tomando posesión da praza o 7 de decembro de 1870 (ibidem: 351-353).

[9]  Foi un político de longo percurso, moi odiado pola reacción moderantista, en especial por ideó-
logos do réxime isabelino, como Donoso Cortés. No inicio da década dos anos corenta do século 
XIX chegou a ter grande influencia na raíña Isabel II, aínda nena e moza, sendo nomeado o seu 
aio en 1843, para alén de ser Presidente das Cortes. Padeceu o exilio a partir de 1843, como con-
secuencia da persecución e das intrigas da reacción moderantista, que o acusou dun delito de lesa 
majestad. Unha amnistía de Isabel II facilitará o regreso de Espartero, Olózaga e outros exiliados 
en 1847. Olózaga intentou que mulleres liberais e cultas, como Juana de Vega ou Concepción 
Arenal,  arroupasen e influísen na educación e ilustración da raíña (cfr. Burdiel, 2004). 

[10]  Por exemplo, os de Ramón Maiz, Xusto Beramendi e Xosé Ramón Barreiro Fernández, que pres-
taron en distintas ocasións atención á ideoloxía e o compromiso político de Murguía. 
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Albacete e Alicante e outros. Era a manifestación, compensatoria e ideal, de como o 
olazaguismo xogaba coa pluralidade cultural e lingüística nos casos catalán e galego, 
como parte pertinente a considerar dentro da unidade nacional. Entre os asistentes, 
amigos particulares e políticos, figuraban «personas distinguidas en la política, en 
las armas, en las letras y en las artes…», como o xeneral Prim, o deputado prusiano 
Von-Benda, o xornalista e poeta Ruiz Aguilera, o catedrático e xurista Pedro Gómez 
de la Serna, o xornalista e dramaturgo Bretón de los Herreros, os historiadores Ca-
yetano Rosell e Santos Álvarez, que recitou «un fragmento inédito sobre la Historia 
de España». Mesmo se recitou a descrición dun auto de fe, posta en boca de Felipe II, 
«en un drama prohibido por la censura». Distintos músicos e cantores «completaron 
el encanto de la fiesta, cantando varias piezas de ópera y aires nacionales»[11]. 

No ano 1866, coincidindo coa publicación do Tomo I da Historia de Galicia 
de Murguía, Rosalía, a instancias dos artesáns progresistas de Compostela, elabora 
un poema, dedicado a Salustiano de Olózaga, para repartilo entre a xente como re-
cepción perante a súa inminente visita á cidade, dentro do seu percurso galego. O 
xornal La Soberanía Nacional (4-06-1866) dá conta, reproducíndo o poema, de cal 
foi a orixe e as vicisitudes polas que pasou. Olozoga estaba xa confrontado co réxime 
da monarquía borbónica de Isabel II, malia a súa condición social burguesa e os seus 
interese económicos, beneficiado da desamortización e inversor en obras ferrovia-
rias. O reitor da Universidade aconsellou aos estudantes que non fosen recibilo. O 
sub-gobernador negouse a pór o selo da oficina na proba do poema, sen chegar a au-
torizala. La soberanía nacional, de Madrid, que o edita, denuncia ademais a censura 
de que fora obxecto. Por certo, o fino espírito rosaliano non se limita a facer nel a 
exaltación como orador político do tribuno progresista, ao que ela tería mesmo visto 
e ouvido, nalgunha ocasión, nalgunha intervención pública, mesmo no Congreso, 
en Madrid. O que fai, en esencia, é vincular a salutación a Olózaga aos intereses e a 
esperanza de Galiza, con ese sentido patriótico galego que a caracteriza, para alén de 
enxalzar o pasado histórico, con reis de seu, de Compostela[12].

Queremos, pois, aclarar que, por estes anos, Murguía estivo adherido a unha 
corrente política concreta de ámbito estatal. Entón a única alternativa existente eran 
os partidos estatais, máis ben correntes de opinión. Porén, o seu pensamento teórico 
e a súa praxe verbo de Galiza estaba fóra do programa político do partido progresista 
e dos seus obxectivos. Era así tanto verbo do carácter de Galiza como nacionalida-
de, como da súa atención e interese en procurar solución á problemática das clases 
traballadoras do campo e do mar. Nunha palabra, como intelectual e escritor, o seu 

[11]  Citas tiradas da información que dá El Contemporáneo, 7-05-64.
[12]  Para unha máis detallada información sobre o poema e as súas circunstancias, vid. Rodríguez, 

2013, Sermos Galiza (26-04-2013: p. 24-25), onde apareceu por vez primeira exhumado este iné-
dito rosaliano.



FRANCISCO RODRÍGUEZ 165

programa cultural para Galiza excedía os límites do progresismo para  pertencer 
ao proto-nacionalismo. Desde logo, é incuestionábel que con el «a teorización da 
identidade galega experimenta un salto cualitativo» (Barreiro, 2012: 289). Como ten 
sinalado Barreiro (ibidem: 471), o uso do termo nación ou nacionalidade sitúase no 
miolo do discurso murguiano e constitúe no futuro o eixe da súa interpretación de 
Galicia», indicando que «foi no Discurso Preliminar ao tomo I da Historia de Galicia 
(1ª edición do ano 1865) onde apareceu a expresión dunha maneira clara e rotunda, 
sen ambigüidades» (ibidem: 471-472)[13] A necesidade de abrirse camiño económico 
e a procura de espazos de comunicación para a súa escrita, tanto en Madrid como en 
Galiza, levouno a integrarse e desenvolver as súas actividades en círculos progresis-
tas, desde os cais estaban asegurada tamén as relacións cos demócratas de tenden-
cia claramente republicana, e, en moitos casos, socialista ou anarquista. Contou nas 
súas filas con bos amigos galegos (Eduardo Chao, en primeiro lugar) e apoios, sen 
lle faltaren contactos importantes en medios conservadores (comezando por Pastor 
Díaz). Debemos, pois, subliñar a capacidade de Murguía para a relación social e o 
respecto de que gozou entre moitas das súas amizades, sen renunciar ás súas ideas 
nacionalistas, embora as modulase, conforme aos interlocutores e ás circunstancias. 
Desde logo, desdí o seu suposto carácter irascíbel e egocéntrico.

Nesta atmosfera aparecen os tomos I e II da súa Historia de Galicia. Non é 
estraño que, nun ambiente de grande influencia intelectual dos progresistas entón 
e da incerteza sobre o futuro do réxime, para alén da extrema ponderación da afir-
mación da nacionalidade galega nos dous tomos, a obra non fose recibida entón con 
hostilidade nen pola Real Academia de la Historia, da que mesmo Murguía chegou 
a ser designado académico correspondente en xaneiro de 1866[14]. Igualmente pasou 
coa prensa madrileña[15], onde o normal foron as críticas protocolarias, embora non 
faltaron xa as acusacións de separatismo ou manifesta incomodidade por considerar 
que expresaba un apego extremo á provincia e ao relevo da súa historia. Paga a pena 
deterse na aparecida en La Enseñanza (10-04-1867), subscrita por S. García y Gar-

[13]  As referencias concretas a Galiza como nacionalidade son, nos Tomos I e II da Historia de Gali-
cia, as seguintes, respectivamente: «Fue Galicia una de las primeras nacionalidades que lograron 
constituirse en España» (I: 89)/ Situada a una extremidad Europa, separada de los pueblos herma-
nos por cadenas montañosas, con idioma próprio, este antíguo reino tiene todas las condiciones 
que se necesitan para formar una completa nacionalidad» (II: 222).

[14]  Cfr. Barreiro, 2012: 311-313.
[15]  Aínda recoñecendo que é una obra correcta, elocuentemente escrita e moi completa, La Época 

(7-03-1867), reseñando a saída do Tomo I, non deixa de sinalar: «El señor Murguía se ha inspira-
do en el amor patrio más acendrado; pero a veces incurre en un espíritu provincial tan exagerado 
y sueña para su país tales destinos, que se pierda de vista al historiador y se descubre al poeta a lo 
Víctor Hugo». M. Ossorio y Bernard publica en La España (21-03-1867) una crítica tan extensa 
e encomiástica como anódina.
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cía, que empieza aludiendo a que «la Academia de la Historia, suprema autoridad en 
esta materia, ha expresado su voto, por cierto bien lisonjero para el Sr. Murguía, juz-
gando la obra digna de figurar en todas las Bibliotecas de España». Após desfacerse 
en eloxios do autor e cualificar a obra de magistral, advirte:

 El amor que el Sr. Murguía profesa a Galicia le hace desear para ella una auto-
nomía imposible que sería su muerte […] el Sr. Murguía va cayendo de abismo en 
abismo hasta romper el lazo que une a Galicia con las demás provincias hermanas, 
hasta renegar de la madre patria que cobija a Galicia como al resto de la península, 
desde que existe esta nación afortunada que debiera amar más que a su país y antes 
que a su país el Sr. Murguía […] la lectura de esta obra, por tantos títulos apreciable, 
nos aflige, y afligirá igualmente a todos los que sientan en sus venas correr la sangre 
española

As prevencións e cautelas do historiador non resultaban suficientes, embora 
non houbo reacción institucional nen socio-política de hostilidade tan aberta e des-
carnada, como a que provocou o Tomo III, aparecido no ano 1888, imprentado a 
costa do Centro Gallego de La Habana, nunhas circunstancias vitais e políticas ben 
diferentes. De feito, en relación co Tomo I da Historia de Galicia houbo mesmo un 
ditame da Real Academia de la Historia, inserido na Gaceta, en cumprimento da 
Real Orde de 10 de febreiro de 1864. De acordo con el, por Real Orde dispúxose 
que se adquirisen 20 exemplares da obra, satisfacéndose o seu importe con cargo 
ao capítulo 22, artigo único, do orzamento do estado (cfr. El Pensamiento Español, 
8-03-1867).

Entremos, entón, a facer unha análise do Prólogo e do Discurso Preliminar do 
Tomo I, que fan de pórtico, na súa función de mostrar os postulados histórico-filo-
sóficos en que se asenta a súa  concepción da historia, e unha especie de sinopse da 
historia de Galiza[16], respectivamente. En efecto, Murguía manifesta no Prólogo a 
prevención contra a falta de imparcialidade e a malevolencia contra outros pobos á 
hora de escribir a historia, recorrendo ás palabras do historiador portugués Hercu-
lano a quen toma como modelo na forma de proceder (Prólogo: XVII-XVIII). En-
debén, aclara que non cre «en la absoluta imparcialidad de la historia; piensa sí que 
aquel que pretenda gozar de esa ventaja tendrá que ser, cuando menos, un hombre 

[16]  Así o considera J. M. Paz Novoa, entón aínda un mozo, amigo do matrimonio Murguía/Rosalía, 
na súa crítica da obra en El Museo Universal (9-06-67), onde aproveita tamén para defender Mur-
guía da acusación lanzada desde La Enseñanza de que o libro «ataca implícitamente el carácter 
de unidad de la nacionalidad  española». Curiosamente afirma que «no va tan allá el señor Mur-
guía». Só se trata de «sin quebrantar los vínculos que la unen con el resto de la península, podrá 
constituir una federación rica, poderosa y feliz». O historiador ten tamén a función de descubrir 
«la senda misteriosa del porvenir».
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de hielo, insensible a los halagos de la virtud, friamente estoico ante los triunfos 
del vicio» (ibidem: XVIII).  É, iso si, radical no criterio de desbotar falsas glorias e 
agochar defectos. Aliás, a historia non pode ser letra morta, pois remite a dores da 
humanidade, da vida (ibidem: XXIII). Non se pode considerar, pois, a súa historia 
positivista, meros feitos, ou negarlle carácter filosófico, cando expresa, con clare-
za, que se move entre o fatídico círculo de Giambattista Vico, historiador, xurista 
e filósofo italiano (1668-1744),[17] e o ascenso de progreso en progreso á ilimitada 
perfección (ibidem: XXI). Para el, sobre todo, a narración histórica debe ser clara, 
completa e exacta, apreciándose as consecuencias dos feitos e con conclusións le-
xítimas (cfr. Ibidem: XXIII). Dela ten que tirarse a verdade, como unha lección que 
encerra. Por tanto, historia dos feitos, paixóns e vivencias, con enerxía e colorido, 
porén, tamén historia filosófica. Desde logo, sempre debemos ser conscientes de que 
traduce a loita do vencedor e o vencido, do que ten e o que non ten, estabelecendo 
así unha dialéctica de antíteses que o achega ao materialismo. Dá a impresión de que 
a concepción filosófica correspondese a unha leitura universalista da historia, que, 
segundo o seu criterio, resultaría impertinente cando se tratar de escasas vicisitu-
des sen vida propia e sen acción directa sobre os demais (ibidem: XXII). Con todo 
isto pretendemos afirmar que, malia a súa negativa valoración do estado no que lle 
semella mergullada a Galiza coetánea, acredita en que moitos dos seus males veñen 
de atrás. A retrospectiva histórica pode pólos de manifesto e, en consecuencia, des-
cubrir como se orixinaron, a súa causalidade. As desgrazas do presente terían, pois, 
fondas raíces (cfr. ibidem: XXIII). 

É, pois, a súa unha historia documental, que indaga no carácter peculiar do 
pobo, dos individuos e dos sucesos relevantes, sen renunciar a tirar conclusións fi-
losóficas ou morais, lóxicas, coherentes e lexítimas. Para facelo cumpre contar con 
erudición para ver e tamén con imaxinación para pintar, expresiva manifestación da 
súa base documental e da necesidade de dotala de vida. Malia a destrución e dete-
rioro e mesmo desaparición de moitos monumentos seguen a constituír a represen-
tación, os indicios, a ilustración de épocas pasadas, a Idade Media moi en especial. 
A súa relación coa sociedade e o pobo iluminará precisamente o seu significado 
como testemuñas da orientación, do sentido histórico dese momento. É Murguía 
moi consciente de que o seu libro «ha de ser incompleto; no permite otra cosa el 
estado actual de las ciencias históricas en Galicia» (ibidem: XX). Para el, o seu libro é 
máis ben un «ensayo de historia de Galicia» (ibidem: XXV), que contén a esperanza 
dunha redención de Galiza e das clases traballadoras galegas, fundada en que «más 
de una vez en el flujo y reflujo de los pueblos ha sucedido quedar dominando los que 
eran dominados y esclavos los que antes se entregaban a todos los escesos [sic] del 

[17]  Seguramente Murguía coñecía a adaptación que fixo en 1827 Michelet de Principi di una scien-
cia nuova intorno alla natura delle nazione.
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poder» (ibidem: XXVI). É, pois, lóxico que sexa un libro que canta dores, esperan-
zas  e triunfos (ibidem: XXV e XXVI). A verdade é que Murguía asumiu, con tanta 
decisión e empeño como prudencia equilibrista, condicionado polo estado da infor-
mación sobre a Idade Media galega, e cautela para non colidir de fronte co deseño 
que se estaba impondo como canónico sobre o pasado medieval peninsular, o seu 
obxectivo de dotar o país de historia propia á altura dos tempos, sen que chegase a 
completarse totalmente. 

Porén, nótase algunha diferenza informativa, analítica e conclusiva entre os dous 
primeiros tomos, publicados en 1866, antesala da revolución de 1868, e militancia no 
progresismo español, desde unha posición protonacionalista galega, e o III tomo, edi-
tado en 1888, sufragado polo Centro Gallego de La Habana, cando, desencantado das 
posibilidades para Galiza de militar en partidos da esquerda española, vía na auto-or-
ganización, a través dunha fórmula eufemística –o rexionalismo–, a única saída para 
expresar perante a sociedade posicións teóricas e prácticas máis abertamente nacio-
nalistas, defendendo así mellor os intereses de Galiza. Non imos negar o peso da febra 
historicista na concepción histórica de Murguía cando identifica o carácter e a idio-
sincrasia do pobo galego coa súa orixe celta como matriz. Porén, esta procedencia, na 
práctica, ten consecuencias para un determinado período da protohistoria, a etapa 
pre-romana, sendo o substrato cultural latino o que, na análise murguiana tamén, 
constitúe un elemento esencial da conformación da identidade de Galiza como na-
ción, na súa configuración  medieval. O certo é que Murguía non ficou prisioneiro 
da tese de existir unha raza céltico-galega, atribuíndolle toda a enerxía histórica da 
nacionalidade galega, como defende Barreiro (2012: 294), á hora de elaborar a súa 
historia. A súa visión da Idade Media, en concreto, non padece esta obsesión que se 
lle atribúe. Aliás, é innegábel que, estando acertado ou non, sobre a orixe céltica do 
pobo galego e o pouso céltico básico da súa cultura, fundamentou a súa tese nunha 
variedade de fontes que abraia, non só documentación arquivística e bibliográfica, 
senón investigación arqueolóxica, monumentos megalíticos e castros (cfr. Barreiro, 
2012: 292). Resulta sintomático que, na crítica máis aceda que recibiu o Tomo I da 
súa Historia, a xa aludida en La Enseñanza (10-04-1867), para descualificar a súa tese 
celtista, se recorra a un argumento que alumea, pola contra, o vector socio-cultu-
ral, máis que o racial, como pertinente na conformación da nacionalidade: «…podrá 
probarnos nunca el señor Murguía que sólo en las regiones del Miño poblaron los 
primitivos celtas? Muy al contrario, dicho señor afirma en diferentes lugares de su 
obra, que la población céltica se extendió a toda o casi toda la península». A diferenza 
estaría, pois, en que, na parte noroccidental peninsular, tería callado, pola intensidade 
e conxunción dunha serie de factores de orixe celta, unha estrutura social e económi-
ca, unha forma de ocupación do territorio, unha forma de vida específica que merece 
este cualificativo. Non só recoñecía Murguía a irmandade de Galiza cos pobos celtas. 
Tamén o facía cos latinos, en particular os peninsulares, se é esta a preocupación.
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A Idade Media, entre a normalidade e o esplendor, e a frustración
Comezaremos afirmando que Murguía manexa unha valoración previa da historia de 
Galiza en xeral, moi condicionada pola súa anulación, preterición e desfiguración, no 
deseño académico que se instauraba como dominante entón, incluíndo tamén a súa 
suposta consideración xeográfica periférica como causa  tamén da súa excentricida-
de política. Non deixa de ser sintomático que, téndose producido nela fenómenos 
e convulsións socio-políticas, na primeira metade do século XIX, como a dinámica 
específica na denominada guerra da Independencia contra o francés, a incidencia 
dos movementos liberais contra o absolutismo ou a revolución de 1846 –contem-
plada nun dos seus momentos máis cruentos polos seus ollos de rapaciño- manteña 
a seguinte valoración como punto de partida: «Alejado este antiguo reino por la 
naturaleza del resto de la nación, fue su vida igual a la de una modesta familia que 
soporta en silencio sus desgracias […] faltan en su historia grandes revoluciones […] 
este pueblo es, en cambio, el de las indomables resistencias, pero casualmente esto 
da a la historia un carácter de individualidad que parece empequeñecerla» (Prólogo: 
XX). Aceitemos mesmo o peso da marxinalidade de Galiza nos últimos cinco sécu-
los da nosa historia. Aínda así, a valoración murguiana non se sustenta, por falta de 
fundamento e matiz cando menos, en relación con boa parte da Idade Media, unha 
etapa de sete séculos que, con oscilacións, non autorizan a súa visión tan absoluta 
de conxunto. É curiosa esa crenza murguiana de a individualidade ou peculiaridade 
seren síntoma de falta de universalidade ou de interese filosófico para a humanidade. 
Cremos que o predominio ideolóxico do seu progresismo dificulta a percepción dun 
mundo xustamente máis universal, válida para contemplar sen prexuízos a todos. É 
como se o axioma de o home ser progresivo debese axustarse a unha determinada 
evolución histórica que non permite desviacións ou variantes, xustamente provoca-
das pola dialéctica real da evolución histórica. Porén, esta valoración inicial podería 
ficar nun xuízo errado nada máis, se non tivese relación con tres condicionantes que, 
estes si, apoucan e desfiguran o coñecemento dos feitos, e a súa valoración, as causas 
e consecuencias que os orixinan e orixinan, en boa maneira contribuíndo a ignoralos 
ou a aceitar como válidas as informacións ou análises do medievalismo canónico 
español sobre a Idade Media peninsular, entón en proceso de construción baixo a 
protección e amparo das institucións do Estado.

Non descoñece Murguía que o que el chama combate contra os ismaelitas deuse 
a un tempo desde Galiza e Asturias, diferenciando pois non fai uso do hiperonímico 
‘Gallaecia’ para representar toda a extensión do ámbito orixinario do reino cristián 
(Gallaecia)[18]. Porén, xa parte dun condicionante inicial, que, ademais, considera 

[18] É nesta cuestión onde Murguía resulta máis condicionado polas circunstancias do seu tempo 
e polo condicionante da información bibliográfica de que dispuña, incluída xustamente a máis 
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fortuíto, adaptándose así ao tópico do medievalismo español: «Quiso la fortuna de 
nuestros hermanos de Asturias que Pelayo, príncipe de sangre real, se refugiase en 
sus montañas y que los que le seguían, fieles a la tradición visigoda, le levantasen 
sobre el  escudo y le proclamasen rey» (Murguía, 1865, T. I, Discurso preliminar: 72). 
Desde esta perspectiva, non lle queda máis remedio que practicar un dif ícil equili-
brio entre non negar a entidade do reino de Asturias e a existencia de reis asturianos 
e ao mesmo tempo aludir ao reino de Galiza, como secuela ou derivada, ou como 
aspiración: «Se notan los deseos que hubo siempre de constituír en Galicia un reino 
aparte y los esfuerzos que se hicieron para conseguirlo» (ibidem: 71). A perspectiva 
de Murguía, non pondo en cuestión a existencia do reino de Asturias, con entidade 
política e capacidade dominante no noroeste peninsular, coloca a causa galega como 
unha causa política dentro do reino, síntoma dunha rivalidade que nunca chegaría 
a consumarse como triunfante: «…las tentativas de nuestros nobles de levantar en 
Galicia un reino rival del de Asturias, fueron tan grandes como infortunadas» (ibi-
dem: 76). 

Esta percepción, que non se corresponde coa realidade histórica, adaptándose á 
académica española, condúceo a facer, en contraste, de forma inevitábel, recoñece-
mentos fundados, mais contraditorios, e diríamos que insostíbeis desde aquel punto 
de partida. Porén, é quen de facelos, servindo así á verdade: «Fue Galicia de los pri-
meros pueblos que lograron constituírse en España, durante tan largo y angustioso 
período» (ibidem: 78). Isto é, constituírse en protonación, delimitada por criterios 
lingüísticos, culturais, sociais, económicos, precedentes históricos, conciencia de si, 
como realidade política diferenciada. Esta aseveración condúceo a outra conclusión 
que, se é certa na súa primeira parte, naufraga na segunda pola permanencia dun 
risco ou aspecto substancial do punto de partida. Para referirse ao que considera 
falta de monarquía propia di: «…se ve pronto que nuestro país, al poco tiempo de 
haber sacudido el yugo agareno, floreció como ninguno y fue el rico venero de don-
de los monarcas asturianos y leoneses sacaron toda provisión, todo ejército, toda 
población» (ibidem: 78). Existe unha clara intuición e constatación de onde estaba a 
potencia e a capacidade, que naufraga pola persistencia de atribuír o poder político 
a asturianos, primeiro, e leoneses máis tarde. Mantense, pois, unha falsa atribución 
do poder monárquico a membros das clases dirixentes asturianas ou leonesas, o que 
non ten apoio documental ningún, e menos considerando estes xentilicios como po-

recente e con carimbo de autoridade. Parece innegábel que era, ademais, o terreo onde a Real 
Academia de la Historia e as institucións do estado serían máis inflexíbeis, non tolerando des-
viacións do dogma oficial sobre a conformación dos reinos cristiáns. Aínda hoxe segue a ser un 
Rubicón infranqueábel para a historiograf ía medieval académica que se fai na Galiza. Tamén é o 
terreo onde, sobre todo por esforzos alleos ao academicismo, se ten avanzado máis verbo da nosa 
historiograf ía clásica fundacional (Murguía, Vicetto, López Ferreiro), en especial no que se refire 
ao deseño interpretativo. 
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liticamente máis relevantes que o de galegos. Un xentilicio, por certo, que se usaba 
para referirse, en principio, a unha vasta extensión, a da Gallaecia romana e sueva, e 
logo a unha Galiza máis restrita que abranguía desde Ortegal ao Douro e polo leste 
até o Navia e Ponferrada, co reino de León como marca. É o reino de totius Gallae-
cia, do que se escindirá, por un proceso lento e sen ruptura social, cultural e lingüís-
tica, durante máis de dous séculos, Portugal, como reino independente. 

A non superación da versión histórica manipulada de o reino galego non ter 
contado con reis propios, cando realmente até o século XIII o poder real tivo a base 
e orixe na Galiza, conduce a Murguía a manter a desfiguración do proceso ou evolu-
ción histórica dos reinos occidentais. Asemade abocouno  a apoucar e non lle dar a 
relevancia merecente, de forma algo incomprensíbel, ao período de maior esplendor 
medieval de Galiza, os reinados de Fernando II e Afonso VIII, e a súa influencia  su-
perior como poder político e cultural, na esfera peninsular, cénit dun período que 
comezou con Fernando I e manifestouse xa con forza con Afonso VI, co arcebispo 
Xelmírez e o clan dos Froilaz. O que son máis de dous séculos de ascenso progresivo 
no campo político e cultural fican reducidos na versión de Murguía, nesta súa fase 
de historiador, á etapa do arcebispo Xelmírez, personaxe que mereceu a súa reiterada 
atención, como defensor do reino de Galiza. Deste xeito, non é estraño que chegase 
á conclusión de o reino non se ter consolidado: «Quiso la desgracia que este reino 
no lograse consolidarse y tener monarquía propia y continuada: no veríamos así su-
ceder, a los brillantes días de Gelmírez, los amargos y estériles que vinieron durante 
los siglos XIII y XIV» (ibidem: 78). A que se pode deber que ignore ou desmereza 
até caer en tal xuízo os reinados de Fernando II e Afonso VIII, reis xenuinamente 
galegos, da época en que xustamente «el arte se hallaba entre nosotros tan florecien-
te, como lo estuvo más tarde en los dominios castellano» (ibidem: 79)?. Intentemos 
aclarar a cuestión.

O período de Afonso VI, Xelmírez e Afonso VII, cos Froilaz ou Trava, como 
clase dirixente, é a primeira fase do esplendor que ten continuidade durante todo o 
século XII e unha parte do XIII. A cegueira murguiana, inducida desde a visión me-
dieval hexemónica, deforma a evolución histórica de Galiza na dirección de reducir 
temporalmente os séculos de esplendor e normalidade plena, e desconsiderar, nada 
menos, unha etapa en que o reino seguiu unha estratexia propia orientada á reunifi-
cación con Portugal, impedir a hexemonía castelá, manter unha política de pactos co 
mundo musulmán sen asumir o espírito de cruzada, a eclosión da lírica denominada 
galego-portuguesa, da ciencia e da arte, impulsados desde o centro cultural e polí-
tico que simbolizaba Compostela (Rodríguez, 2022, T. I: 39-56). Por se fose pouco, 
producíronse mutacións dentro do feudalismo que afectaron á forma de relación do 
campesiñado coa terra, ficando o primeiro, grazas ao foro, á marxe da dependencia 
dela como señorío feudal. Un paso na lenta liberación desta clase da opresión feudal 
que padecía, e que Murguía estudou con rigor e acerto. Este alixeiramento da de-



MURGUÍA E O MEDIEVO GALEGO172

pendencia dos campesiños verbo dos señores axudou ao desenvolvemento vilego, ao 
impulso do comercio e a autonomía dos concellos, cuxo goberno se reclamaba para 
os burgueses, en especial fronte ao señorío dos bispos, no caso de  sedes episcopais, 
a comezar por Santiago, cuestión que Murguía coñecía e valoraba de forma rigoro-
sa[19]. Realmente todo indica que a dinámica económica, social, política e cultural 
estaba moito máis desenvolvida no reino de Galiza que no resto dos peninsulares.

En principio, pois, pode resultar dif ícil achar unha explicación racional á des-
orientación analítica de Murguía no momento inicial da elaboración da súa Historia, 
que case podemos cualificar de despiste algo incomprensíbel, de non termos en con-
ta a importancia que tivo o seu labor de preparación e investigación progresiva. Non 
por descoñecer a existencia destes reis, senón pola incapacidade para detectar que 
corresponden a un período de máis de setenta anos durante os cais a configuración 
da entidade política do reino de Galiza acada o seu cumio, en correspondencia cun 
papel xa contrastado e antitético verbo do emerxente reino de Castela. Non pode-
mos atribuír o despiste de Murguía a ningunha intención de agochar ou manipular 
a historia contra o propio país que era o obxecto dos seus desvelos e preocupacións, 
e en particular o suxeito humano e político colectivo do que estaba empeñado en 
recuperar a memoria histórica, a do seu pasado medieval en especial, coa imaxe máis 
viva, apaixonada e reivindicativa de que era capaz[20]. 

Cremos que só unha confluencia de causas pode explicalo, en especial a in-
fra-valoración e impertinencia que se deduce da forma de tratar estes reinados. Enu-
merémolas. A primeira é, sen dúbida, o descoñecemento documental sobre o perío-
do destes reis  e a escasa ou nula atención que a historiograf ía oficial lles prestaba, 
naturalmente interesada, pois revelaban unha realidade molesta e incómoda para 
o enxalzamento de Castela como poder con antecedentes que non a estorbaran. A 
segunda é seren reis, especialmente Afonso VIII (IX), que non é que non gocen de 
simpatía na historiograf ía española, é que chegan a ser deostados e atacados pola súa 
estratexia política, considerándoa hostil con Castela, de onde deriva que é dif ícil de-
catármonos da súa importancia política no panorama peninsular do momento, pois 
así se obvia analizar unha confrontación de dúas estratexias antitéticas na península 
e como se camiñou cara á unidade dos reinos occidentais, en que conxuntura, con 
que métodos e con que precedentes. A terceira, posibelmente, ten a ver coa proclivi-
dade da historiograf ía a consideralos só como reis de León, ou de forma prioritaria, 
[19]  Xa no inicio da elaboración da súa Historia, Murguía tiña preocupación polo tema do foro, 

como correspondía a un home da súaa ideoloxía, apostando pola supresión do mesmo, a favor da 
propiedade plena da terra por quen a traballaba, o labrego, sen negar por iso que fora un avance 
dentro do sistema feudal medieval (cfr. Barreiro, 2012: 429-432).

[20]  De feito producíronse, co paso do tempo, avances importantes na súa consideración do pasado 
medieval respecto desta primeira fase da súa historiograf ía, ben visíbeis no seu libro Galicia 
(1888, Barcelona).
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conforme á táctica da asimilación do reino de Galiza a el, na tradición historiográfica 
española e na documental, en ocasións, de orixe castelá. En todo caso, até despois 
de 1875 o medievalismo murguiano non ofrece síntomas de mudar, matizar ou rec-
tificar a súa análise e valoración sobre esta fase final da etapa de esplendor. Cíngue-
se ao período xelmiriano, concepción que exclúe, en boa maneira, a realidade de o 
reino de Galiza contar con reis propios, malia coñecer perfectamente o nacemento 
de Afonso VII en Caldas ou Afonso VI ser bautizado en Compostela, para alén de 
coñecer o poder e influencia dos Froilaz, Pedro moi en especial. 

Esta deficiencia ilustra da dificultades con que se atopou o esforzo por recuperar 
a verdade histórica do reino de Galiza, empresa na que aínda estamos empeñados, 
para alén de comprobarmos como só o traballo acumulativo, desde os fundadores 
como Murguía no século XIX, foi fornecendo un coñecemento máis acorde coa rea-
lidade do acontecido. Desde este avance, podemos agora facer esta crítica, porque 
contamos cun coñecemento fundado que deitou luz sobre eses períodos para Mur-
guía esvaecidos na súa significación. Por esta causa, o punto de partida, o deseño 
indiscutido e o descoñecemento de moita información documental, para Murguía a 
independencia arelada ou a autonomía do reino só se tería logrado ou albiscado en 
tres ocasións, entre o século XI e o XII, e sempre tería fracasado por causa da nobre-
za –outro tópico histórico murguiano: «Tres veces,  en menos de un siglo, pareció 
estar a punto de conseguirlo, tres veces en que las tiranías de sus nobles, la muerte o 
la fortuna del príncipe gallego hicieron vacilar el nuevo reino y caer por último para 
no volver a levantarse; que si hay alguna verdad que se muestre siempre inalterable y 
en el fondo de los sucesos se revele constantemente en nuestra historia, es la de que 
a los nobles gallegos nada debe Galicia…» (Historia, T. I, Discurso Preliminar, cap. 
XII: 99). A primeira con García, fillo de Fernando I (un rei amante de Galiza, segun-
do Murguía), perdéndose a oportunidade pola división da nobreza galega (ibidem: 
102) e fanándose así a fundación dunha monarquía galega. Segundo Murguía, teríase 
aberto así a porta a Afonso VI, rei de León e Castela, irmán de García e, como el, 
bautizado na basílica compostelá (ibidem). A segunda produciuse cando a configu-
ración política do condado de Galiza, con Urraca, filla de Afonso VI e o seu esposo 
Raimundo de Borgoña, como condes. A terceira, a proclamación por Xelmírez e Pe-
dro Froilaz do fillo de Urraca e Raimundo, Afonso, como rei de Galiza (ibidem: 104).

Sen dúbida, Murguía non é quen de deslearse totalmente do deseño analítico do 
medievalismo español, embora rompa parcialmente con el. Por unha parte, atende 
a información que ese deseño desatende ou da que prescinde, malia existir, simple-
mente por remitir a Galiza, Por outra, opta por defender a importancia e relevo, den-
tro da información con que conta, de personaxes senlleiras como Xelmírez e a súa 
política, ou valorar debidamente monumentos documentais que non son recoñeci-
dos en toda a súa importancia polo medievalismo español, xustamente por desba-
rataren os deseños posteriores, como a Historia Compostelá, da que opina: «Puede 
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decirse que es el monumento más notable y completo de nuestra historia, y a poseer 
algunos más trabajos parecidos a éste, el escribir el presente libro sería no sólo fácil 
y hacedero, sino también agradable ocupación» (Historia, T. I, Prólogo: IX). Nela 
acha Murguía «un cuadro animado y enérgico de las turbulencias y agitaciones de 
que fue teatro Galicia durante el reinado de una mujer y la minoridad de un monarca 
criado por la nobleza gallega, ungido por un obispo gallego, y por el pueblo gallego 
proclamado, levantado sobre el escudo y defendido en los campos de batalla» (ibi-
dem). Desde logo, ten razón Murguía: esta crónica é impagábel e insuperábel, entre 
as do seu tempo escritas en latín na península. Porén, Murguía non derivou dela toda 
a carga política que contén sobre a consideración do reino como central, nuclear, 
hexemónico, dentro do conglomerado imperial de Afonso VI, Urraca ou Afonso VII, 
e por tanto a continuidade deste poder nos reinados de Fernando II e Afonso VIII 
(IX), como reis exclusivos de Galiza e León. Por iso, céntrase na figura de Xelmírez, 
como figura carismática, de grande talento político, como símbolo principal da de-
fensa dos intereses do reino de Galiza, limitándose á intención expresa na Historia 
Compostelá, embora o seu contido superalo na información que fornece.. 

Sintomaticamente, nótase condicionado por manter prudencia, precaución, 
para a súa análise e valoración non aparecer estabelecendo contraste ou conflito de 
Galiza con Castela e, sobre todo, coa idea de España, custoso equilibrio que remite 
aos seus medos, ás limitacións do discurso protonacionalista na España en cons-
trución. Non foi pequeno o atrevemento de contradicir a opinión desfavorábel dos 
historiadores españois á figura de Xelmírez: «Entre tantos grandes hombres como 
cuenta Galicia no hay ninguno que como él, haya amado más nuestro país, que más 
tratase de engrandecerlo, que más haya levantado nuestro nombre, que más hiciese 
por ensalzarle y ennoblecerle» (ibidem: 105). Non en balde, andando o tempo, en 
1898, Murguía dedicaríalle un libro a el en exclusiva, tirándolle partido á informa-
ción da Historia Compostelá, e converténdoo claramente nun símbolo de Galiza, 
para alén de «el más grande hombre público de la España cristiana en los tiempos 
medios»[21]. Non deixa de ser elocuente de como Murguía superara algúns dos me-
dos e precaucións da súa etapa inicial como historiador e mesmo certo prurido por 
indicar os servizos, sempre mal pagos polos beneficiados, a outras nacionalidades, 
en especial Castela, como dominante na construción de España, expresados en 1865 
así: «Don Diego, a conjurar todos los peligros y, después de coronar por rey de Ga-
licia al niño Alfonso y de levantar banderas por él, corre con sus huestes a auxiliar 
a Doña Urraca y a salvar la nacionalidad castellana» (ibidem: 108). Curiosa forma, 
pois,  de presentar o papel do reino de Galiza na súa loita contra o expansionismo 
imperial aragonés que disputaba o control de Tierra de Campos e Castela á influen-

[21]  Cfr. Barreiro (2012: 609-613). Murguía, D. Diego Galmírez, A Coruña, Imp. Y Librería de Carré, 
1898.
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cia galega e que, a través da política matrimonial, o casamento de Alfonso el Bata-
llador con Urraca, a filla de Afonso VI, aspiraba a ter lexitimidade política para ser 
tamén rei emperador dos reinos cristiáns occidentais. Dá a impresión de que o noso 
foi un papel salvador de quen logo foi o noso opositor e dominador, como se se tra-
tase de salvar a esencia de España. Non creo que sexa fantástico entrever a sombra 
alongada do españolismo castelanista condicionando a análise de Murguía no afán 
por non aparecer molesto co substrato ideolóxico dominante, non só, pero tamén, 
no progresismo cortesán, antes da Restauración borbónica (reinado de Isabel II e 
sexenio revolucionario) e logo da Restauración borbónica (1875). 

Tense defendido que o termo nacionalidade equivale na concepción de Mur-
guía ao de nación (Barreiro, 2012:"471-477). Na aparencia si, porén coido que é un 
uso máis restritivo no campo semántico, o primeiro fronte ao segundo. Co termo 
nación, fica máis claro e asúmese que se trata de realidades específicas con potencia 
e aspiración a chegar a ser nacións políticas, aquelas que logran un estado propio. 
Por iso, o Murguía que milita no progresismo español, malia ter unha preocupación, 
adhesión e práctica cultural e social, vinculada prioritariamente á revitalización do 
espírito do pobo galego como diferente e consciente de si, pasa con pés de manteiga 
por enriba da opresión e dominio que exerce o Estado español sobre Galiza como 
nación. Limítase case a facer antíteses máis psicolóxicas, culturais e antropolóxicas 
entre Galiza e Castela, máis que a evidenciar as contradicións e opresións que nos 
afectan derivadas da idea de España como nación única, identificada co estado exis-
tente. Nestas cautelas, prevencións e limitacións que tamén condicionan a visión 
do pasado, non podemos ignorar o peso da ameaza da censura como intimidación 
previa. Como tampouco podemos ignorar as limitacións enunciativas recorrentes 
dun conflito ideolóxico-político Galiza/España, antítese e contradición de dura re-
solución intelectual e psico-social e, moito máis, no campo da política, stricto sensu, 
onde a proposta práctica ao respecto tiña escasa enunciación e audiencia, incidencia 
e asunción. Seguramente, a conciencia murguiana sobre a nación e o nacionalismo, 
nesta fase da súa cristalización, era máis clara e radical do que os seus textos escritos 
e publicados poden dar a entender, dun patriotismo galego expreso e militante na 
tendencia cultural activa, nos propósitos e empeños desta orde. Inevitabelmente, 
non podía estar liberado totalmente das limitacións nen do peso que, no medieva-
lismo, impuña o deseño español en construción, nen tampouco das pegadas que o 
estado social do país imprimía na súa actitude valorativa, como galego, respecto do 
pasado, tal e como o coñecía, e do presente, tal e como o vivía e sentía.

 A crítica que hoxe podemos facerlle, verbo da análise da evolución da Galiza 
medieval, fúndase en coñecementos acugulados desde os anos oitenta do século XX 
até hoxe, aos que Murguía naturalmente non tivo acceso. Foron logrados con difi-
cultade e de forma lenta e progresiva, sendo os de maior entidade e transcendencia 
os que se deben a esforzos realizados, como o de Murguía, fóra do mundo acadé-
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mico oficial. É curioso que este mundo académico oficial, se se presta algunha aten-
ción á historia de Galiza, aínda adoita recorrer á análise interpretativa murguiana 
do medievo galego, afondando nas súas limitacións, non nas súas virtudes, dando 
así mostras de parálise e conformismo cun estado da cuestión á altura do século 
XIX. Os tópicos de Galiza non  ter monarquía nen reis propios, de pertencer ao 
reino de Asturias, primeiro, e logo ao de León, da acusación á nobreza como causa 
da frustración das nosas posibilidades neste cuestión e a súa especial consideración 
como violenta e opresiva sempre, o carácter periférico xeográfico e político do país… 
tómanse da interpretación murguiana (en certa maneira, non son tópicos coa orixe 
na súa obra), embora sexan privados da súa valoración e interpretación e sobre todo 
do alento e contraste que, na cultura, na arte, na ciencia, na sociedade e no potencial 
económico e demográfico, ve Murguía reflectidas as probas testemuñais dun pobo 
especifico, definido e con aspiracións. 

Na perspectiva dos avances sociais, o historiador Murguía reivindica para Ga-
liza un papel de vangarda no espírito revolucionario de burgueses e campesiños, no 
conxunto da Europa cristiá, coincidindo nisto con Benito Vicetto, tan inxustamente 
deostado como historiador. É unha constante na súa historiograf ía pór de manifesto 
algo que a documentación medieval revela: «La revuelta de los burgueses composte-
lanos –de los primeros en reclamar sus derechos– prueba cuáles eran sus riquezas y 
su ilustración» (Discurso Preliminar: 106). Verbo do campesiñado, Murguía explica 
como a súa opresión se viu afrouxada ao adquiriren condición de foreiros, segundo 
a cal só a terra era escrava, dependente do señor; porén, o labrego ficaba desprendi-
do da servidume dun señor concreto e fixo, aproximándose máis así á condición de 
home libre, aquela dos inxenuos que habitaban vilas ou cidades. Segundo el, Galiza 
foi dos primeiros pobos que coñeceron esa grata modificación da servidume da terra 
e do señor (ibidem: 117). A propagación desta condición, foreiros e foristas, labregos 
e señores, axudou ao desenvolvemento dos concellos, colocando máis excedente do 
campo en circulación e máis labregos con liberdade de movemento, co conseguinte 
impulso do comercio e das vilas.

Após o devandito, podemos considerar un preconceito ideolóxico a tese mur-
guiana que atribúe á nobreza galega a causa da frustración da independencia de Ga-
liza. Deixando á parte que esta independencia si existiu, considerando que foi centro 
político nuclear, por tanto reino hexemónico na parte noroccidental da península até 
o século XIII, el mesmo detecta, entre os séculos VIII e XIV, o papel de clase dirixen-
te dos Goterres, dos Froilaz, dos Castro, e mesmo a identificación galega con Pedro 
I como consecuencia de a política deste responder ás demandas galegas. Atribuír a 
esta clase social o papel de rémora política para a evolución normal de Galiza como 
reino con independencia parece máis unha adaptación do pasado galego ao presente 
español. En efecto, no reino de España, o carácter conspirador, involutivo, reacciona-
rio, da maior parte da nobreza e o clero dificultaba a evolución cara un réxime bur-
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gués parlamentario, baseado na soberanía nacional, da nación española, claro está. A 
historia de Galiza non autoriza a certificar que, no medievo, o feudalismo galego fose 
máis opresivo que no resto da Europa. Máis ben, a evolución socio-económica que 
o propio Murguía describe e analiza, avala o contrario. Como a análise de Vicetto, 
que tamén se adscribe ao tópico anti-nobiliario, como irmán que é de Murguía no 
plano ideolóxico-político, e diríamos que de entrega a un programa cultural pre-na-
cionalista. É sintomático que ambos circunscriban as súas visións negativas a partir, 
sobre todo, do século XIII, e con maior xustificación poderían facelo a partir do 
século XIV. Desde logo, Vicetto asumiría o aserto de Murguía: «Un cruel feudalismo 
fue el azote, y los monarcas castellanos que tenían como olvidada Galicia, dejaban 
que en ella no se conociese la justicia, ni los tiranos que la agoviaban [sic] temiesen 
el castigo» (ibidem: 80).

 Estamos perante unha interpretación que, paradoxalmente, coloca en mans dos 
monarcas casteláns a posibilidade de na Galiza se impartir xustiza, e no debe da no-
breza galega a súa tiranía e opresión, unha simplificación da realidade que anula as 
conexións dunha coas outras e o duplo xogo da monarquía para manter o seu control 
do país. Coido que Murguía estaba a pensar, sobre todo, no século XV, cando estam-
pou esta valoración, embora pareza abranguer para el unha ampla etapa medieval 
na Galiza a partir case de Xelmírez. Desde logo, para podermos falar de abandono, 
marxinación e desgraza popular, nas dimensións que el presume, temos que facelo a 
partir da etapa que se abre co triunfo dos falsos Trastámara. A dinastía Trastámara si 
que significou o triunfo señorial, absoluto, en todos os reinos da monarquía. Porén, 
na Galiza tivo unha dupla faciana, clasista e colonial, pois combinou o fortalecemen-
to da clase señorial hexemónica, a parte máis significativa de procedencia castelá, 
estranxeira, por tanto, e dos instrumentos de dominio externo sobre o país, eclesiás-
ticos, xudiciais, institucionais, burocráticos. Se a dinámica aquí pode aparentar ser 
máis caótica que en Castela, débese simplemente a que entran máis forzas en xogo 
con intereses antitéticos, mesturándose a dinámica específica de Galiza coa que che-
ga da corte. Seguramente, o retroceso social e económico respecto do pasado se fixo 
notar máis aquí, onde se partía dun modelo instaurado por un pacto da nobreza e 
a burguesía, representado polo petrismo e o castrismo. O que non desapareceu foi, 
malia todo, o ardor do movemento popular campesiño e burgués, embora xa non 
formase parte dunha estratexia galega global.

Murguía ve a súa interpretación confirmada polo devalar do século XV[22] na 
Galiza, para el unha verdadeira «descomposición social», tese coa que se pode coin-
cidir, se consideramos tamén a fragmentación político-social interna, derivada da 

[22]  Xa nas páxinas de La Crónica de Ambos Mundos, Madrid, Murguía publicou un interesante arti-
go sobre «De las guerras en Galicia en el siglo XV, y de su verdadero carácter», 9 e 6 de setembro, 
1860.
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introdución de sectores nobiliarios alleos ao país e de instrumentos de dominio ex-
terno polos falsos Trastámara, desde a derrota dos petristas ou, máis ben, castristas, 
en Porto de Bois (1371). Por tanto, Murguía tiña claro que os movementos populares 
de rebeldía e reivindicación contra os poderosos non eran novos na Galiza, á altura 
do século XV: «Ni eran las hermandades desconocidas en Galicia, ni las de Madrid 
y Burgos fueron las últimas en que tomó parte. Conociéralas Santiago en tiempos 
de Gelmírez, y volvió a tenerlas, cuando a mediados del siglo XV, los nobles gallegos 
trataron de que prevaleciese en Galicia aquella oligarquía feudal, que tanto y tan 
tristemente pesó sobre este mísero país» (ibidem: 121). Certamente, como afirma, 
foi constante no reino «la resistencia de los concejos a los señores, y más grande en 
las ciudades episcopales» (ibidem: 123).O que Murguía non ten presente é que existe 
no XV, aínda que non o ignora, a dependencia clara da coroa de Castela, que actúa 
a través dos seus peóns. A nobreza allea e a orixinaria actúa, pois, sen estratexia 
propia do reino, senón condicionada, en maior ou menor medida, polas consignas 
do sector que controla a corte; prodúcese unha señorialización do poder tan aguda 
que leva á confrontación  entre os distintos grupos ou fraccións nobiliarias, mesmo 
dentro da mesma familia ou clan. Nesta atmosfera, o campesiñado e a burguesía 
sofren as secuelas da anarquía, da confrontación e da extorsión que, como vasalos, 
padecen. Non pode sorprender que, desde o ideoloxismo murguiano e co nivel de 
coñecementos da primeira metade do século XIX, o historiador Murguía tivese di-
f ícil entrar nunha análise que calibrase a incardinación do reino de Galiza cun grao 
de subordinación superior ao que se estabelecera cando se integrou no século XIII 
(1230) na coroa plurinacional de Fernando III. Pode máis a súa confesionalidade 
progresista española e a súa esquemática análise das contradicións sociais de clase 
que un factor tan importante como o da dependencia, para podermos explicar, con 
matiz, a dinámica real da sociedade galega no século XV, e como foi a súa evolución 
unha vez que perdeu a súa clase dirixente e a súa estratexia propia. 

Endebén, ten plena conciencia da singularidade dun rei, Pedro I, a quen o reino 
de Galiza lle foi fiel no conflito peninsular e europeo da segunda metade do século 
XIV, segundo el, por pretender abater o xugo feudal (ibidem: 126). En efecto, é unha 
aseveración excesiva, porén está fundamentada no apoio burgués á súa estratexia, e 
no pacto da burguesía coa maior e máis poderosa nobreza galega do seu tempo, con 
Fernando Ruys de Castro en cabeza. Galiza converteuse no epicentro do petrismo, 
isto é, até tal extremo que mesmo a investigación histórica máis rigorosa catalogou 
de castristas aos que mantiveron a estratexia de confrontación cos falsos Trastáma-
ra, como seguidores do líder máis simbólico e representativo. De onde podemos 
tirar como lóxica a consecuencia, sinalada por Murguía, de, asasinado Pedro I en 
Montiel, a Galiza resistente –os castristas- ábrenlle as portas do reino a Fernando I 
de Portugal, para designalo rei de Galiza. Mesmo sen decatarse, Murguía contradí 
o seu tópico do carácter negativo, en termos históricos, da nobreza galega, cando 
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enumera os nobres galegos que seguiron a causa de Pedro I pola súa identificación 
con Galiza, até a morte e/ou o exilio, con Fernando Ruys de Castro á fronte, aludindo 
tamén ao suposto epitafio da súa tumba: «Aquí yace la lealtad española». Unha nova 
variante, que demostra que a invención, como tal, é obxecto de mudanzas creativas 
a capricho. 

Xa dixemos que os reinados de Fernando II e Afonso VIII, a etapa de maior es-
plendor do reino de Galiza, onde o poder político propio propiciaba que fose «uno 
de los países más civilizados», como o propio Murguía defende (1865: 95), non son 
obxecto de atención especial por el. Porén, con Pedro I albisca o seu significado, no 
aspecto social, sen afondar nel, obviando así seguramente sentirse obrigado a rec-
tificar a súa valoración da nobreza galega, a súa interpretación evolutiva da historia 
medieval galega e o papel das súas clases dirixentes. Máis adiante, a partir de 1885, 
a súa visión histórica estará máis matizada, pois o seu ideoloxismo burgués terá me-
nos peso, embora non renegar do seu progresismo, malia mitigalo á hora de xulgar o 
pasado desde o presente. Algo ten a ver esta mudanza co feito de colocar o problema 
nacional no centro de atención, como prioritario, na urxente necesidade de os inte-
reses de Galiza estaren presentes na práctica. Se ela non miraba por si, ninguén o 
ía facer por ela. Hai un profundo desengano respecto de as alternativas políticas de 
ámbito estatal estaren capacitadas ou seren fiábeis para canalizar e resolver os pro-
blemas de Galiza. Non hai máis saída que a de construír un instrumento político que 
decida exclusivamente desde aquí sobre o propio país. O camiño cara ao rexiona-
lismo iniciaba a súa marcha. Con tal denominación intentábase dar unha cobertura 
eufemística, asumíbel, ao impulso nacionalista. Certamente esta orientación como 
prioritaria incide tamén na súa visión da historia de Galiza. As súas informacións e 
coñecementos van completando a reconstrución dun cadro máis matizado e veraz 
da nosa evolución histórica medieval, embora ficasen tamén moitos aspectos por 
desenvolver. En Galicia (1888, ed. facs. 2000: 360), por exemplo, xa se define con 
maior claridade, e agranda con máis información, sobre a continuidade da etapa de 
esplendor máis aló de Xelmírez:

Muerto Alfonso, su hijo Fernando II de León [severa limitación por falta de acceso 
á documentación rexia] inaugura la gran era de las prosperidades de Santiago. El 
monumental Pórtico de la Gloria, con el cual se pone glorioso sello a la nueva basí-
lica, se llevó a cabo en su reinado, siendo obispo aquel Pedro, llamado el nigromante, 
poeta y teólogo, y uno de los hombres más sabios de su tiempo, gloria de la escuela 
compostelana, no menos que de su iglesia […] débele mayor impulso a Alfonso IX 
de León.

Como vemos, a limitación a León é tan significativa como documentalmente 
insostíbel hoxe. Ficaba aínda moito que superar, e aínda estamos nese camiño.
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Coherencia, limitación e mutación na visión murguiana
Endebén, todo o que levamos analizado sobre a visión do medievo galego por Mur-
guía, como historiador fundacional da historiograf ía contemporánea galega, xunto 
con Vicetto e López Ferreiro, dos seus empeños e acertos, das súas limitacións –in-
formativas  e interpretativas– válenos para subliñar a súa importancia e o valor do 
resultado conseguido, por racionalidade, en atención ao punto de partida e ao con-
texto en que se orixinou. Máis unha vez, debemos indicar que as limitacións teñen a 
ver co nivel de coñecementos accesíbel, fontes primarias en especial, co estado e á in-
fluencia do deseño historiográfico español e a súa forma de tratar o papel de Galiza, 
e sen dúbida coa práctica social e política posíbel na época verbo da cuestión galega. 
Velaí a causa da incapacidade para pór en discusión radical o principal ideoloxema 
que se estaba a instalar como indiscutíbel, de seguimento xeral e dogmático. Hai un 
teito que se considera infranqueábel, dentro dun evolucionismo histórico, que poda 
contentar progresistas e conservadores, tradicionalistas e demócratas, ilustrativo de 
como as prácticas políticas hexemónicas condicionan a conciencia histórica sobre 
o pasado. Hai un ben superior, unha realidade tanxíbel, historicamente produto in-
cuestionábel. En efecto, causa algo de estupor constatar como a dinámica caótica, 
conflitiva, de descomposición social, de revoltas sucedidas no século XV galego, é 
analizada e valorada pola historiograf ía galega fundacional, non só Murguía, como 
antesala ou pórtico que anunciaría e provocaría o inicio dunha nova era que nos 
situaría nas antípodas. É dicir, como unha tempestade que, afortunadamente, daría 
paso á calma, a orde e a un poder de espléndido dominio: «…así Galicia, así España, 
tras los reinados azarosos, apareció dotada de nueva vida, de una juventud poderosa 
que le preparó para las grandes victorias, para las espléndidas dominaciones, para los 
prodigiosos descubrimientos, para las grandes riquezas de que fue dueña durante los 
últimos y afortunados días de los Reyes Católicos» (Discurso Preliminar, XVII: 147). 

Murguía, como Vicetto, e non digamos xa López Ferreiro, máis tarde, malia 
o superior coñecemento deste da documentación primaria, non podían abstraer-
se dunha atmosfera, dunha interpretación que se partillaba en todos os ambientes 
culturais e literarios, polos distintos credos políticos, por todos os periódicos, sobre 
un momento histórico, sacralizado como aquel en que se xestou a unidade nacional 
española primixenia. Este á súa vez era o mito que sustentaba a construción do esta-
do burgués e centralista, con base nunha única nación, a española, coa cerna castelá. 
Esta prestaba avoengo e lexitimidade secular, como forma de instauración dunha 
unidade máis férrea, indiscutíbel e desigual: «Unida por entero al resto de España, las 
glorias de ésta, son sus glorias, los reveses suyos también […] No hubo victoria para 
las armas españolas de que no se alegrase Galicia, derrota que no llorase, ni afrenta 
que no sintiese»  (ibidem: 148).
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Dá a impresión de estas palabras estaren ditadas por unha atmosfera de bal-
bordo ao calor das agresións imperialistas do Estado español en Marrocos, México, 
Perú, Chile ou Santo Domingo, todas elas acontecidas na década dos sesenta, duran-
te o reinado de Isabel II, xustamente cando a Historia de Galicia, T. I e T. II, se redixe 
e edita. Podía Murguía ser abertamente crítico co imperialismo ou o colonialismo 
do Estado español no exterior e tamén coa forma de estar afectada Galiza dentro, 
naquela atmosfera e circunstancias, partillando a idea da unidade de España como 
logro indiscutido? En todo caso, as súas palabras servían de pasaporte para a súa 
Historia ser tolerada pola cultura historiográfica española, mesmo aceitando que 
non fosen, naquela altura, palabras totalmente impostadas no discurso murguiano. 
O paso do tempo, o seu desencanto das virtualidades do progresismo político espa-
ñol, a súa renuncia ao relevo e participación nos medios e nos ambientes da corte 
madrileña, a súa dedicación á causa galega, desde dentro de Galiza e cos instrumen-
tos galegos ao seu alcance, provocou que a adhesión a un patriotismo español unita-
rio, se non desapareceu totalmente, minguase drasticamente ou f íxose impertinente, 
malia o balbordo que a guerra de Cuba e o seu resultado provocou na transición 
finisecular[23]. Cumpre repetilo: o peso deste ideoloxema da unidade española pesa 
tamén sobre Vicetto como, moito máis, sobre López Ferreiro, se ben atemperada co 
tempo neste caso máis esaxerado, para os cais tamén o reinado dos Reis Católicos 
era o cumio da progresión esperábel, xa de inspiración do espírito racional ou da 
divindade. Algo terá que ver co peso da ideoloxía dominante na fase de construción 
do estado español capitalista e centralista, tanto na esquerda como na dereita, que 
considera a cuestión da unidade de España un tema intocábel, case tabú, sagrado. 
De feito, a reacción de hostilidade contra o programa historiográfico de Murguía foi 
moito máis brutal e ad hominem en 1888[24], en plena Restauración, cando publica 
a parte III da súa Historia de Galicia, centrada no reino suevo, que na década dos 
sesenta, contra o T. I e II, como analizamos neste artigo. Por que? O contexto político 
tiña empeorado desde a perspectiva da estabilidade do réxime monárquico e cen-
tralista, após o fracaso revolucionario; os mecanismos ideolóxico-culturais a prol da 
españolización como marca identitaria se tiñan reforzado máis. Tamén o espírito da 

[23]  A experiencia política e persoal de Murguía no sexenio revolucionário non foi positiva. Para alén 
da valoración política de como afectou Galiza, non recibiu o trato esperado dos gobernos suces-
sivos nen dentro do partido. De feito, transcende á prensa como Murguía non é escollido para 
representar Galiza nas Cortes Constituíntes do novo réxime (La Correspondencia de España, 
1-12-1868), desbotando, como esencial, escoller fillos do país para representalo. La Discusión (5-
2-1869) denuncia que o gobernador preferiu para un cargo de competencia artística en Santiago 
a un neo, o Sr. Tojo, antes que a Murguía. O cargo de funcionario en Simancas estivo sometido 
a sensabores e conflitos, en parte derivados da hostilidade contra a súa ideoloxía e concepción 
documental e arquivística. 

[24]  Historia de Galicia, Librería de Andrés Martínez Salazar, Tomo III. 
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nova entrega (III) e a realidade mostrada, un reino independente, era para a ideoloxía 
dominante máis rexeitábel por indicar antecedentes que anunciarían o desexo dun 
porvir distinto para Galiza. Sen dúbida, a afirmación nacional que se facía era máis-
radical, usando o termo nación no canto de nacionalidade para referirse a Galiza[25], 
o que indicaba unha vontade política que chega a dar froitos, feitos, simbolizados, 
neste caso, na súa orixe polo reino suevo independente. Asemade, a obra aparece, 
formando parte dese proceso, cando se está xestando a concreción dunha corrente 
organizada, práctica, que se coñeceu como rexionalismo[26], e Murguía perfilábase 
como o seu ideólogo e cabeza indiscutíbel. De feito, entre os moitos ataques e in-
tentos de deslexitimar o Tomo III destaca o oficial da Real Academia de la Historia, 
que resolvía: «Escrito con la idea preconcebida de resucitar la nacionalidad gallega 
muerta a manos de Leovigildo, la narración y la crítica obedecen a la ciega pasíón del 
regionalismo». Era, pois, o produto dunha «calenturienta imaginación»[27].

Naturalmente, con esta alfándega e esta muralla, este dogma, debeuse confron-
tar para rachalo o nacionalismo das nacións sen estado que ficaban opresas dentro 
del. A historiograf ía era unha parte fundamental desta construción ideolóxica, pois 
dela dependía a visión do pasado, e este debía ser funcional respecto do presente, 
acorde con el, e case anuncialo, como predeterminado. Para nada podía recoñecerse 
unha visión que o contemplase como unha construción humana conflitiva, con ga-
ñadores e perdedores, xerarquizada e desigual, entre os distintos pobos ou nacións 
naturais, no pasado con entidade política propia. Murguía non podía deixar de ser 
un home do seu tempo, neste aspecto, como o era, desde un punto de vista vangar-
dista, respecto da orientación que animaba a súa visión de Galiza e da súa historia. 
Como vemos, a maior parte das limitacións, para alén das informativas, en concreto 
as analíticas, non proveñen do seu nacionalismo. Teñen a ver máis ben coas pegadas, 
adherencias e presións da ideoloxía dominante en relación co tema da unidade de 
España e a visión historiográfica española, dogmática e canónica, ao respecto.  

[25]  Non partillamos a valoración de os termos nacionalidade e nación seren totalmente sinónimos 
en Murguía (Barreiro, 2012. 473-474, n. 7). De feito, na súa obra ten máis carga política o segundo 
que o primeiro. 

[26]  As conveniencias tácticas, ás limitacións e censuras do contexto político e o carácter plural dos 
adherentes potenciais, sacralizaron unha denominación que, en boa maneira agochaba o na-
cionalismo ideolóxico entón existente, cunha finalidade práctica, sen dependencia dos partidos 
estatais.  

[27]  Para esta problemática e conflito é fundamental todo o referido ao tomo III en Barreiro, 2012: 
585-604.
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Murguía e a publicación do Diccionario 
de escritores gallegos: exhumación dun 
documento notarial de 1864.

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.
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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.
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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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Discurso de Manuel Murguía.
Xogos Florais de Tui (1891)

TEXTOS E DOCUMENTOS

Faise imprescindíbel, neste número de Follas Novas dedicado monograficamente 
á lembranza de Manuel Murguía no centenario do seu falecemento, a reprodución 
deste seu discurso[1] nos Xogos Florais de Tui, o 24 de Xuño de 1891. As seguintes 
liñas non son en modo algún a análise de texto histórico tan significativo, senón, 
simplesmente, a glosa dalgúns aspectos da súa xénese e dalgunhas iluminacións par-
ticularmente relevantes á altura en que foi proferido:

[1]  O discurso de Murguía, así como os de Salvador Cabeza de León e Alfredo Brañas foron publicados 
en La Patria Gallega –órgao da Asociación Regionalista Gallega–, núms. 7-8, 15 de Xullo de 1891. 
Reproducímolo do volume Prosa Galega I, disposto pola Cátedra de Lingüística e Literatura Galega 
(ed. Galaxia), 1976, pp. 109-116, que moderniza a graf ía, respeitando absolutamente o teor literal e o 
seu léxico. Na nosa versión, limitámonos a actualizar certas convencións gráficas, sen alterar nada do 
seu contido e disposición. Trátase dunha lingua en proceso de construción, non exenta de vontade de 
estilo, de procura de solucións xenuínas, mais inevitabelmente influída polo idioma oficial do Estado.



1. 
O máis rechamante, por evidente, é o uso da lingua galega, por primeira vez nun 
discurso público no século XIX, ao abeiro dun acto cuxa tona cultural-literaria non 
oculta o fondo sentido e intención política que encerra. A aparente parsimonia con 
que, no Primeiro Renacemento da cultura galega, se incorpora o uso do galego para 
alén da poesía, fica explicada se reparamos en como e até que ponto o uso público 
do idioma nacional supuxo unha auténtica ruptura da norma –escrita e non escrita, 
mais igualmente ferreña– contundentemente imposta desde o século XVI[2]. Impo-
síbel, historicamente falando, pensarmos nunha mudanza automática ou froito da 
vontade duns cantos fervorosos patriotas, cando toda a superestrutura funciona-
ba en español e exercía o seu dominio nesta lingua[3]. Cando se afirma a obviedade 
de Murguía ter escrito toda a súa obra científica e apoloxética en español, facendo 
equivaler este facto a unha sorte de naturalidade bilingüe-diglósica admitida polos 
mesmos defensores da cultura galega, estase incorrendo nun xuízo miope (para alén 
de retroproxectar preconceitos do presente) sobre a realidade da renacencia do sé-
culo XIX[4]. O galego era a lingua oral masiva da maioría social, do povo galego. O 
interese obxectivo e obsesivo da minoría ilustrada patriótica pasaba por concienciar 
a elite intelectual-política da súa validade como lingua de cultura formal, a través 
dun uso secundario visíbel e transcendente como o da literatura consolidada como 
obra nacional. Coincide o caso galego co caso doutros tantos povos onde a defensa 
da nación negada, en discurso histórico, ideolóxico ou político, comeza por ser feita 
na lingua do colonizador. O confronto, no noso XIX, é clamoroso entre a posición 
de Murguía e outros patriotas galegos, e os detractores de calquer asomo de reivin-
dicación galega, por moito que uns e outros escrebesen os seus libros ou artigos no 
mesmo idioma, o español. Son a tese e a antítese, e Murguía é precisamente un bon 
exemplo da furia desatada contra quen mantivo, contra vento e maré, a súa convic-
ción galega e nacional.

[2]  Vid. O libro negro da lingua galega (Xerais, Vigo, 2022), que documenta exhaustivamente o proceso 
de represión activa e pasiva da lingua galega desde 1483.

[3]  Os mesmos Estatutos dos Xogos Florais, redixidos en galego, non foron admitidos e houberon de 
acompañar a copia en español para a súa autorización.

[4]  Por outra banda, á luz da prosa existente en galego, deberían elevarse, polo seu valor intrínseco e polo 
seu contexto, a unha altura inmensa os prólogos-ensaios con que encabeza Rosalía de Castro os seus 
dous grandes contributos á literatura renacente, Cantares gallegos (1863) e Follas novas (1880). Non 
é, pois, unha cuestión de vontade ou de escolla libre, senón de posibilidade editorial, apoio externo á 
literatura, contexto, razóns económicas, recepción...
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2.
A retórica do discurso. Talvez sexa sobrante subliñar a necesidade de repararmos nun-
ha outra evidencia: este é un discurso do século XIX[5] que segue as normas ou as 
pautas da considerada boa oratoria na altura, sen poder ampararse na existencia de 
modelos preexistentes en galego. Este, en particular, é un discurso público entreverado 
de arenga, de manifesto, de programa político, de auto-afirmación entusiástica, que 
precisa, aliás, autolexitimarse nunha contorna hostil ou, como mínimo, indiferente á 
novidade da proclama galega. Cumpría, nesta estrea absoluta, vestir o galego das me-
llores galas da retórica ad hoc, (de)mostrar pola vía dos feitos a aptitude da lingua na-
cional para a intervención pública máis elevada e formal, no recinto do teatro tudense 
onde tal novidade se escenificaba por vez primeira. Non outro sentido posúe o inicio 
de saibo bíblico, na apelación á salvación do povo hebreo, na súa saída de Exipto, e as 
palabras que en tal ocasión pronunciara o guía Moisés na viaxe á terra prometida. A 
escolla do día de San Xoán cumpre eficazmente a ligazón coa historia máis anterga da 
Galiza. A protocolar laudatio á cidade anfitrioa enlaza aquel presente co pasado histó-
rico onde a Galiza –e Portugal con ela– fora dona dos seus destinos. A proclamación 
da condición europea e cristiá da nación é labazada directa aos vociferantes inimigos 
do rexionalismo, cuxa poderosa megafonía distribuía por toda a parte o ideoloxema 
da España única e eterna (baseada no dúo castelán-andaluz), anterior a calquer con-
tinxencia histórica, e inmodificábel no seu unitarismo e concentrada centralización.

3. 
Sen esta evidencia –a existencia dunha tensión política: incipiente nacionalismo ga-
lego / españolismo, en termos de absoluta desigualdade numérica e institucional– é 
imposíbel comprender a razón do teor do discurso. Na verdade, eran excesivas as 
tarefas a que debían facer frente os defensores da Galiza. Unha, non menor, a de 
contestar adecuadamente a campaña continuada de descrédito e de condena dos 
movementos nacionalitarios catalán, basco e galego, coa particularidade, no noso 

[5]  Só a título de exemplo significativo de palabra mal entendida: o uso do termo “raza” é absolutamente 
común no vocabulario histórico e científico do XIX. Inferir deste uso unha posición racista supón 
esquecer ou ignorar non só este uso epocal senón o combate directo contra a galegofobia que os 
escritores do XIX houberon de defrontar. O “celtismo” camiña na mesma dirección: tratábase de sin-
gularizar e enfatizar o carácter nacional galego a partir dunha historia distintiva, non apendicular da 
castellana-española, conectada a outros povos europeos e posuidora de trazos e atributos específicos 
desde a noite dos tempos. O discurso nacionalitario galego non só debería servir de revulsivo na 
propria Galiza –a información do seu pasado histórico– senón de resposta aos Modesto Lafuente, 
Cánovas del Castillo, Castelar, Núñez de Arce, Sánchez Moguel... e a súa “invención” de España, por 
utilizarmos título lapidario de Inman Fox.
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caso, de esta zunia se ver agrandada por unha xenofobia de longo percurso no tem-
po. A autodefensa, en termos colectivos, nacionais, non se limita a recitar os méritos 
proprios, senón que incide no deosto do inimigo, na devolución dun retrato á altura 
da afrenta inflixida. Estes son os termos do debate. Se dos galegos conscientes a inte-
lligentsia española esperar ouvir queixumes ou laios, ficará debidamente respondida 
e sorprendida: chegou a hora do combate. Para o interior, para os proprios galegos, a 
mensaxe é nítida: “pois que somos un povo distinto, debemos selo”.

4.
O cerne do discurso organízase arredor dos seguintes eixos ben definidos: o idioma; 
a lexitimación histórica; a posesión dunha cultura distintiva; a defensa da autonomía 
galega, face ás acusacións de separatismo. Brilla a recordación da unión íntima co por-
tugués, rebento do galego que conseguiu a condición de idioma estatal e oficial, como 
non se oculta a preocupación pola situación interna de abandono e desinstitucionaliza-
ción. Estremece a constatación da nosa servidume histórica e a constatación dos seus 
letais efeitos alienantes: a pior condición é a do escravo que  descoñece de que é vítima. 
A insistencia historicista tenciona resgatar a Galiza da nómina imperial dos povos sen 
pasado, sen cultura propria, sen poderes internos. A escuridade reinou na Galiza cando 
fomos servos da hexemonía castellana, encarnada en bispos, funcionarios, catedráticos, 
dignidades... É, en troca, o pasado de liberdade e de independencia o que avala a preten-
sión do presente. O discurso chega ao seu climax político cando aborda a refutación do 
máis aclamado orador do seu tempo, o antano amigo Castelar. Sen ser nomeado, a glosa 
a unha súa perorata nas Cortes (o día 13 do mesmo mes) amosa o Murguía máis enérxico 
e elocuente na loita política. O discurso castelarino viña agregar novas hostes ao exército 
anti-rexionalista e o noso compatriota vai devolver o ataque con toda a contundencia, 
pondo o dedo na ferida da contradición flagrante: o vello defensor de “humildes” e “per-
seguidos” non ten reparo en deostar todo o que, no seu xuízo, ameazar a “unidade dura, 
salvaxe, invasora”, isto é, imposta pola forza bruta para ferir de morte. Velaí a fraude da 
“nova” democracia. É nesta dialéctica onde asoma o Murguía máis lúcido e valente, na 
precisión de definir o agresor: a sacralización e inmutabilidade do Estado, a súa deifica-
ción; a condena e expulsión do ámbito público de toda a disidencia deste dogma; o afogo 
de calquer modificación no “peso da centralización”, “esa nova praga que veu a sustituír 
no mundo moderno, con nome da libertade, a libertade mesma”.

5.
As sombras deste discurso. Murguía, á altura de 1891, acumula décadas de combate 
sob aquel lema “Todo por Galicia. Todo para Galicia”, do xornal El Miño (1857). Ora 
ben, os Xogos Florais de Tui e, dentro deles, o discurso de Murguía, marcan un ponto 
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de inflexión: un ponto de chegada e, asemade, un ponto de partida. Con efeito, en 
1890-1891, constituíranse varias agrupacións da Asociación Regionalista Gallega, o 
primeiro intento de actuación política non submetida ao xogo dos partidos estatais. De 
facto, a celebración dos Xogos Florais (que se iniciaran na Coruña en 1861 e continua-
ran por diferentes cidades galegas) era o pretexto e o vehículo para exteriorizar unha 
mensaxe político-patriótica de non doada transmisión e de minguado eco social. Por 
baixo do discurso, percébense “sombras” moi activas –e antagónicas. A máis próxima, 
só un mes antes, o traslado dos restos mortais de Rosalía de Castro a San Domingos 
de Bonaval (25 de Maio dese ano 1891). Como xa dixemos, a refutación do discurso 
no Congreso de Castelar, (re)incorporado ás filas do españolismo militante, só nove 
días antes da celebración dos Xogos Florais de Tui. De 1890 data a petición de Pascual 
Veiga a Eduardo Pondal para a elaboración dunha letra para o futuro Himno galego, 
que o poeta cumprimenta aquel mesmo ano. Tamén observamos a distancia a sombra 
do discurso de Gaspar Núñez de Arce, no Ateneo de Madrid, en alerta do problema 
dos rexionalismos, en novembro de 1886. Como non, os discursos de Castelar e de Dª 
Emilia Pardo Bazán, o 2 de setembro de 1885, no Circo de Artesáns da Coruña, para, 
pretensamente, honrar a finada só sete semanas antes, Rosalía de Castro; na realidade, 
para aniquilar a súa personalidade, deformar a súa obra e impedir a súa transcenden-
cia. O esforzo de conceptualización e teorización do novo movemento tivera un apoio 
fundamental coa publicación de El Regionalismo de Alfredo Brañas (Barcelona, 1889) 
ou coa do proprio  Murguía, no mesmo 1889, de El Regionalismo gallego, en resposta 
directa ao discurso de Sánchez Moguel no ingreso deste na Real Academia de la Histo-
ria (o 8 de Decembro de 1888). En 1891, esta institución dita firme sentenza condena-
toria do III tomo da Historia de Galicia, de Murguía, radicalmente enfrontado ás teses 
da imperial historiograf ía española: absolutamente rexeitábel, para aquela institución, 
todo o que, segundo ela, ofendese “la madre patria” ou atentase contra “la unidad de la 
nación española”. A obra murguiana obedecía a “la ciega pasión del regionalismo”: ana-
thema sit! As relacións, en fin, de ambos, Murguía e Brañas, con Cataluña (Barcelona) 
abonan o afán por conectaren a loita galega coa homóloga catalá, ambas en confronto 
coa estrutura e o goberno do Estado.

6.
O carácter político do acto é explícito, por moito que se ampare na entrega dos 
galardóns literarios. Así o afirma Cabeza de León, cando recoñece que os Xogos 
Florais “son tanto festa da poesía como festa da pátrea”, ou Brañas, cando encarece 
que “Galicia esperta, porque non estaba morta, sinón dormida” e os actos daquel 
ano 1891 virían a demostralo, após a grande consagración “da inmortal Musa gallega 
Rosalía Castro de Murguía”. Estamos, pois, nun momento inicial e iniciático, que o 
tempo iría debilitando, após unha lenta ou exigua expansión e até a súa liquidación. 
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Nen as circunstancias eran favorábeis, nen había masa social-laboral acompañante 
nen, moito menos, a menor protección financeira ou institucional. Mais non semen-
taron en van. En 1907, nace Solidaridad Gallega e comeza a publicación do boletín A 
Nosa Terra. Comezaba o século XX e alboreaba no horizonte o inicio dun Segundo 
Renacemento da cultura galega que supera o primeiro, mais que existe só porque 
este protagonizara a súa propria revolución no século XIX. Murguía foi, nel, un dos 
principais adaíls e activistas e así cómpre recordalo.

Eis o texto do discurso:

Miñas señoras, meus señores:

Se noutros tempos me houberan dito que había de chegar este día, se me dixeran que 
había de ser o que dende a cima da vella acrópolis de Tyde había de gritar hosanna!, eu 
no o creería. Mais, por eso, foi: e vede como, pasado o noso deserto, xa sona pra nós, 
lonxe, moi lonxe, o romor das olas do mar Roxo; xa temos as táboas da nosa lei e fro-
receu a vara de Aarón; xa saímos da casa de servidumbre, no mes da nova colleita; xa 
estamos ó pe do Xordán, e as nosas tendas levántanse baixo o ceo da terra prometida.

Que alegría! Que felicidade! Que doce momento este, en que, sentindo tan preto de 
nós o romor i as frescuras das auguas ben amadas, dentro do recinto dobremente 
sagrado da cidade que leva un nome que sóio ten sinificado na léngoa dos nosos 
proxenitores, levantámonos no medio dos nosos, e lles falamos naquela fala que, 
anque cásique morta, torna á vida de outros tempos e pormete durar por sigros 
na vida dun povo que a pon sobre o altar diante do que se queiman e arrescenden 
os prefumes sagrados! Que meigo día o de hoxe en que, inda non mortos os fogos 
acesos en vals e montes en honor do que anuncióu a boa nova, e arredor dos cuaes 
beilaron a súa danza mística os nosos aldeáns –inda non apagados todos os ecos, 
e feitos xa os milagres da Noite de San Xoán–, olvidan o pasado e sóio se pensa 
no porvir, tan cheo de espranzas que comezan a froitificare! Non víchedes no 
momento en que morrendo a lus das estrelas e os derradeiros resprandores dos 
lumes, e os ecos das cántigas que dun ó outro lado de Galicia resoan ó lonxe tristes 
e agudos como os de antigo címbalo; non víchedes –volvo a decire– como Venus 
tembra e palidece ante as cores da aurora, sin que antre a noite que se acaba e o 
día que amañece haxa o máis pequeno espazo? Pois ben, sin querelo, ese é o noso 
símbolo. Inda non saímos das trebas da noite, cando xa chega a nós a lus do novo 
día. Somos de onte, e xa estamos no hoxe. Vede qué milagre! Ca festa deste día 
pónselle o sello á victoria alcanzada!
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Pro antes que fale dela, deixade, meus señores, deixade que saúde á vella cibdade 
en que ten lugar por pirmeira ves, a que, de hoxe en diante, será a festa da nosa 
nacionalidade; e que, ó mesmo tempo, a cantos están aquí presentes, lles diga: –
Tende ánimo e confiade nas vosas forzas, que n´é mester máis pra saír ca nosa.

É de boa fada facer estas ofertas no día, pra os nosos tan cheo de pormesas 
benditas; é boa facelas ó pe das ondas sagradas que nos mandan os seus romores 
e as súas frescuras, no medio destes campos cheos de rosas, baixo estes ceos 
sereos e azúes, onde frorece o laranxeiro e o castiñeiro tende as súas ponlas cheas 
de ourisos, o vento xeme no piñeiral, e onse as olas que reventan nas penas de 
beiramar, e baixa o noso río xemendo, e pasan as nubens, e xuntos vanse os ventos 
do mar e da terra. Sobre da aira da antiga acrópolis, no medio da colina dúas veces 
sagrada onde os nosos pais oraron e combatiron pola pátrea, é bo gritar: orade e 
combatide, pois é chegada a hora!

Chegou en verdade; dabondo o sabedes, como tamén que pasado o tempo dos 
queixumes, n´hai outro remedio –se nós somos homes e queremos ser povo– 
que lembrarnos do que os alleos nos magoaron cos seus ditos e cos seus feitos. 
Tempo é xa de que este Lázaro saia da sepultura en que o puxenon, e volva ó que 
foi seu. Pouco fai falla pra elo, pois todo está feito. O capítulo das queixas medio 
esquencido, pro vivo e inmarcesible o dos direitos que nos cómpren. Os povos 
poñen decote unhas e outras no libro da súa historia: o que temos que facer é 
abrilo e ler nel. Nas súas páxinas misteriosas encérrase sempre a leución necesaria. 
Con sóio gardar o recordo dos pasados desastres, venga infreixibre os erros do 
destino contrario. Nelas aprenderán os nosos fillos canto os vellos fixeno polos 
seus. Cando menos, verán cómo está alí escrito con letras de sangre e expresado 
o inmortal deseio que nos animou pra chegar ó que chegamos neste momento, e 
levar adiante as nosas reivindicacións. Pode decirse que nese consentimento do 
tempo, e no costante esforzo dos nosos pra facelas efectivas, está a súa lexitimitade. 
Delas temos a forza, delas vennos o direito con que tratamos de ser o que fomos, 
e sobre todo conservar canto, por unha serie de delorosas continxencias, veu tan a 
menos antre nós, que é coma si non fose. O primeiro, o noso idioma.

O noso idioma! O que falaron nosos pais e vamos esquencendo, o que falan os 
aldeáns e nos achamos a ponto de n´entendelo; aquel en que cantaron reis e 
trovadores; o que, fillo maor da pátrea gallega, nola conservou e conserva coma un 
don da providencia; o que aínda ten nos nosos labres as dozuras eternas e acentos 
que van ó corazón; o que agora oídes coma si fose un himno relixioso; o hermoso, 
o nobre idioma que do outro lado dese río é léngoa oficial que serve a máis de vinte 
millóns de homes e ten unha literatura representada polos nomes gloriosos de 
Camoens e Vieira, de Garret e de Herculano; o gallego, en fin, que é o que nos dá 
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dereito á enteira posesión da terra en que fomos nados, que nos di que, pois somos 
un povo distinto, debemos selo; que nos pormete o porvir que procuramos, e nos 
dá a certeza de que ha de ser fecundo en bens pra nós todos. Nel, coma en vaso 
sagrado en que se axuntan todos os prefumes, áchanse os principaes elementos 
da nosa nacionalidade, de novo negada, e, aínda máis, escarnecida. Doulle o celta 
a súa dozura e a maor parte do seu vocabulario; o romano afirmouno; ten do 
suevo as inflexións; do noso corazón, o acento afalagador; e os brandos sonos, e os 
sentimentos das razas célticas. Un tanto femeninos, é certo, pro que se tempran 
no valor heroico dos seus fillos. Léngoa distinta –di o aforismo político– acusa 
distinta nacionalidade. Digámolo nós tamén, se nos cumpre, con maior firmeza 
aínda, e poñamos de nós o que faga falla, pra que sea pra sempre esta léngoa en 
consonancia co noso esprito, e feita coma ningunha outra pra a expresión dunha 
literatura tan oposta ó xenio da de Castilla como é esta que nós temos.

Éio tanto, meus señores, que naqueles tempos en que a hexemonía castelán 
imperaba sobre as diversas nacións do Estado Español, a poesía gallega, tan 
poderosa e extensiva nos sigros XIII e XIV, enmudeceu de todo. Non se oía outro 
acento que o da musa chabacana: única mostra de esprito literario permitido 
ós povos escravos. Escravos éramos, endemal, e da peor casta; pois nin siquera 
sabíamos que levábamos ó pe as cadeas. Enxordecíanos a grandeza militar 
do Estado polo que combatíamos arreo; non acertabamos a ver –e é un rasgo 
propio dos povos dominados– nin a sospeitalo. Asomellábamos ós ilotas, esto 
é, pelexábamos e vencíamos tan só pra que os amos se chamasen vencedores, 
e coma taes se enchesen co noso. Cadeiras de Universidades, cadeiras de 
obispados e mosteiros cumpríanlles a eles; nós non tiñamos nada que ver co 
esas cousas dos señores, nin servíamos pra máis que dar e manter soldados e 
mariñeiros. En todo o sigro XVI e XVII non tivemos máis que un poeta, siquera 
fose tan noso que nos seus versos óiense inda os xemidos da pátrea, e síntense 
as súas inmortaes tristezas. É máis, dálle dereito ó noso amor o haber tomado 
por seu un asunto nacional, e, anque en léngoa estranxeira, como el mesmo di, 
obedecendo ós sentimentos dos seus. Aquela Inés de Castro cuello de garza, 
tan filla de Galicia que hastra tivo as súas inmortaes desventuras –a que nacéu 
a dous pasos de aquí, e vén da sangre dúas veces sagrada por ser do país e ser 
da dos primeiros–, deulle o argumento da Nise lastimosa, traxedia cuios coros 
teñen a serenidade e hastra a fatalidade das traxedias gregas. O que conoza a 
historia da nosa literatura, entenderá ben pronto o por que escolleu un asunto 
que toca, coma quen di, o corazón da nosa terra. Pois si uns din que por ser el 
dos Castro, i outros que por habela tomado de autor portugués, nós debemos 
decir que por ser cousa da súa sangre e da súa pátrea; e tamén porque aquela 
formosa roiba encheu coas súas bágoas e catástrofe, o mesmo a historia que as 
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tradicións gallegas, constituíndo un asunto de todo lexendario e patriótico. Non 
parez sinón que a ialma de Galicia había recibido o golpe que fireu de morte 
aquela súa filla: das poucas que, pola súa formosura, merecía xa ser muller e 
nai de reis. Tanto é así, tanto conmoveu seu tempo, que o deloroso episodio 
perpetuouse nos nosos recordos, e quizais, quizais na literatura popular. Non se 
esquenceu del a musa culta. O mesmo Xoán Rodrigues de Padrón, no seu Siervo 
libre de amor, cóntao despois de pasados máis de cen anos. Por certo, que sendo 
pra nós o episodio de Inés de Castro nos Lusíadas un dos cuadros máis fermosos 
e patéticos que un poeta pode concebir (tanto que o poño ó lado daquel en que 
o divino Dante cantou os amores de Lanciolotto e da súa doce amiga), achámolo 
xa no Siervo disposto, sentido, expresado, anque brevemente, por tan nobre 
modo, que as inmortaes estrofas de Camoens parecen un eco daquela narrazón, 
e tomar delas as cores necesarias pra ferir as cordas do corazón humano. Sabedes 
por que foi esto? N´é, de fixo, que o gran poeta lusitano tivese lido as páxinas do 
noso trovador, sinón outra cousa superiore: a voz da sangre e o rincón onde un 
foi nado. Obedecendo Camoens e Rodrigues de Padrón ós sentimentos innatos 
no seu povo e na ialma que Dios lles dera, non puderon escapar á fatalidade da 
expresión. Ademais, ¿quen sabe se con un esprito que hoxe non entendemos 
do todo, respondendo ás tradicións que levaban a don Fernando de Traba a 
combater pola libertade de Portugal; a don Paio Correa, ben preto de aquí nado, 
a conquistar os Algarves; a Xoán de Andeiro, ó conde de Camiña i ós nobres de 
Galicia, que ó deixar a terra íbanse a Portugal; quen sabe si ambos a dous poetas, 
fieis a esa tradición e sentimento, entendían que aquela encantadora muller 
poido ben ser lazo de unión antre os dous povos, e que a súa morte partira pra 
sempre o que tal ves fora mellor que non se separase; o que aparés xunto nos 
cancioneiros galecio-portugueses da Vaticana; o que a ialma popular levou dun ó 
outro conf ín, sin que poida decirse pola fala, nin polos sentimentos, nin mesmo 
pola historia, en que logares había frorecido o trovador, si baixo os da vella 
Galicia, si no novo Portugal?

É este último rasgo ben importante, e que merece maior recordo, pois a alma 
do noso povo late forte, e pura, e sincera na composición popular mellor que 
en ningunha outra. Pois ben: vede os romances portugueses e notaredes que 
son como os nosos. Somellan dúas gotas de orballo que tembran nunha mesma 
rosa. Veñen dunhas mesmas fontes nacionaes, e son tan iguaes na fala coma nos 
sentimentos que expresan. Ás veces hastra se compretan. Os restos do romance No 
figueiral, figueiredo, restos á súa vez da epopeia máis por compreto gallega –e que 
coñecemos porque a erudición portuguesa nola conservóu por simpre curiosidade 
literaria–, teñen na nosa tradición oral, coma quen di, a súa consagrazón, pois 
gardóunos outro fragmento, quizais o máis importante e máis tradicional, e máis 
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conforme co xenio deste povo; porque nos apresenta a muller –coma nos poemas 
xermánicos– combatindo polos seus, e por ela tamén.

¡Ai, qué doncela valente
ten ó seu servicio o rei!,

di o romance, conforme ca historia, anque sea esquirta por estranxeiros que por 
boca do francés Froissart asentan Car sachez etc., o que posto en romance equival 
a: “Porque habedes de saber que as mulleres en Galicia son fortes e de gran valor, 
tan grande, ou cásique tanto, como os homes”.

Vede, polo mesmo, meus señores, si podemos decir con verdade que nunca, nunca, 
nunca, pagaremos ós nosos irmáns de Portugal o que nos haxan conservado estes e 
outros recordos, e sobre todo que haxan feito do noso gallego, un idioma nacional. 
Máis afertunado que o provenzal, encerrado na súa comarca propia, non morrerá. 
No outro lado do océano, onde algúns comprácense –ó torto, ó meu entender– en 
pór a cuna das nacións do porvir, oiráse sempre a léngoa que falamos, que vamos 
esquencendo e que de novo tenderá a vida que merez, se é que temos concencia 
dos deberes que por propia vontade nos impuxemos. Na Asia, na África, na 
mesma Oceanía falarase ó lado das que coñece o mundo europeo e dominador. 
Dios, que nos castigou tanto, deunos esta groria.

Ca lengua temos así mesmo unha literatura e sobre todo unha poesía particular. 
Hai quen di que n´é certo. Por que, eles o saberán; pois en canto a nós, fartos 
estamos de saber o contrario. A nosa poesía ten por musa o sentimento, mentras 
que a da España central e meridional, sóio a imaxinación. Vede qué difrencia 
tan esencial. En todo sucede o mesmo. A nosa poesía ten a nota humana, a 
nota moderna, e tena de antes de agora. Non morre polas Filis e as Amarilis, 
nin se encanta ca estranxeira palma, de tan probes ornatos que sóio poden ser 
ademirados polos que non coñecen outra que resista as durezas do sol e da terra 
en que aquela se cría. Ama o home aquelo que o rodea dende a infancia; sóio por 
eso pode o árabe acharse contento da súa palma, como o habitante do polo do seu 
liquen. Mais n´é posibre negalo. Esta terra, aínda xunta por verdadeiro milagre 
xeolóxico á das islas británicas, ten, como xa fixeron notar os sabios, unha flora e 
unha fauna europea. E posto que dades, como é xusto, tanta importancia ó feito da 
raza e do medio ambiente, confesade que si o home vive na  terra que lle cómpre, 
se a raza ariana que aquí fixo asento segueu ó país, o home destas terras é por 
enteiro europeo.

Éio en verdade, pola xente de quen vén, polas irrupcións que sofreu: éio en todos 
os ordens, pro sobre todo no intelectual. Brilan aquí os fillos desta terra nos 



DISCURSO DE MANUEL MURGUÍA. XOGOS FLORAIS DE TUI (1891)218

traballos do pensamento. Non son como os que visten con fermosos roupaxes 
os conceutos alleos. Ó revés, aquí traballa o home a súa mel no propio cortizo. 
Poderán os demais vencelos no brilo, pro non na profundidade da doutrina. I 
é cousa de notare que ó modo do filósofo que saca de si todo o seu, así o noso 
poeta é o que ten en si e leva como unha fatalidade a súa ialma. É poeta subxetivo, 
palabra que parés tan feita tan sóio pra designar con outra contraria ós poetas 
que nada teñen de seu máis que a expresión do exterior. Porque a verdade é que o 
poeta subxetivo é tal en canto fala do que ten en si mesmo, e é obxetivo en canto 
pode decir co latino que nada do que toca ó home lle é alleo. Así, meus señores, ós 
esquirtores portugueses modernos non lles costou nada ser do seu tempo, mentras 
que os de Castilla e Andalucía, tomando o exterior por causa pirmeira, describen 
pro non sinten, pintan pro non penetran no íntimo; en fin, toman por realidades 
as sombras que os envolven. Os nosos poetas modernos foron os pirmeiros que 
sintiron e expresaron a nota humana. Hoxe mesmo están siguindo o camiño que 
lles amostrou aquela santa muller que foi nai dos meus fillos, e de quen está tan 
cheo este meu corazón.

Non dudedes desta verdade por máis que vos digan. ¿Qué non nos negaron e negan 
os mesmos que toman as nosas xustísimas queixas por agravios ou por nonadas? 
Neste mesmo istante chegan hastra nós as máxicas palabras dun dos máis grandes 
oradores deste sigro. Pro chegan non pra animarnos e si para maldisoarnos. El, 
que sempre tivo palabras de consolo pra os humildes e pra os perseguidos! Fíxoo, 
sin duda algunha, porque é daquelas terras en que de antiguo a lei do Korán, máis 
que palabra divina, é unha espada. Cree ou morre, se lles dixo, i eles din o mesmo. 
A unidade dura, salvaxe, invasora ou a morte. Ben se ve que hastra nesto o home 
da Bética e da Cartaxinesa é dobremente semita, pola raza e pola lei e modo de 
concebila. Despoxade ora aquela divina elocuencia do seu manto de ouro da pasión 
que a enxendra e do acento cadencioso que lle presta, e decíme se as súas palabras 
non parecen, mellor que esquirtas polo dedo de Dios no ceu das nosas montañas, 
esculpidas ca punta da cimitarra. Pensá así mesmo que nos parecerá a nosoutros, 
dobremente xermánicos e libres, a autoritaria sentenza breve, chea de desdéns, 
ó mesmo tempo sibilítica, e que si por vir do grande home de Estado ten tanta 
importanza, foi pola contra prenunciada sin tomarse o traballo de decirnos pra 
que. Non difine nin combate, mais trátanos á maneira musulmán co seu desprezo, 
mentras non lle chegue o tempo de ferirnos de morte ca súa espada.

Pro vede que gran contradición! Amando a libertade, enténdea de modo que pra 
el a unidade do Estado é Dios inmortal. Chegarse ó altar en que esa divinidade 
ten asento e el sirve como sumo sacerdote, equival á maior profanación. Estende 
as mans e condena. Ca mesma indefrensa que nós falamos do seu Almansor, fillo 
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da tribu, e que tivo por suprema felicidade a iaugua da cisterna, así el duns reis 
Garcías que di espectros da Idade Media; e eso que, cando menos, eran de sangre 
superior e combatían por Cristo. Ah!, non parés sinón que el e os seus botan de 
menos a compañía daqueles homes e súas ficticias civilizacións, e que non saben 
perdoarnos que os redimísemos do seu cautiverio, e lles déramos unha lei e unha 
pobazón europea.

Verdadeiramente, téntannos a que lles repriquemos: –Lede a historia; ela vos dirá 
o que fumos e o que semos, e que non hai en todo elo as simples coincidencias 
dialectales de que se nos fala, senón realidades etnoxénicas que n´é posibre 
desconocer e menos negar. Cando vos vemos, homes do mediodía, cando vemos 
as vosas mulleres en que a raza semita puxo a súa inmutabre e monótona belleza; 
cando, sentados na beira do Mediterráneo e á sombra da estranxeira palma, oímos 
as cancións feitas pra resoar ó largo do deserto; cando entramos na vosa casa, 
vivo trasunto da tenda do pastor bereber, estonces é cando se fai patente pra nós 
o perpetuo conflicto en que, en todos os ordens, vivimos convosco. Na relixión, 
na arte, na lei –a lei nosa por que sodes libres– somos alleos os uns ós outros. 
Que máis? Na mesma familia, que é donde persisten con máis forza os rasgos 
fundamentaes de cada povo, aparecedes tan  diversos de nós, como a familia 
semita o é da ariana.

N´está ben que volo botemos na cara, pro, que facer, se  acabades de pernunciar 
como unha inxuria e como unha ameaza a definitiva sentenza? Do alto do voso 
Sinaí nos gritades: lasciate ogni speranza! Cando Tarif entrou nas cibdades da 
Bética, dende onde o chamáchedes cas vosas voces, e lle abríchedes as portas cas 
vosas mans, ben dixéchedes que a lei de Cristo cedería á do Korán; e xa sabemos 
o que pasou. Nunha soia cousa tendes razón; non, n´é posibre que o Estado 
pereza, nin que se creben os seculares fundamentos en que descansa. Nós o 
que fixemos co noso sangue e con sete sigros de combates, non seremos nunca 
reos de parricidio; nunca pediremos máis que a libertade que nos quitáchedes 
so pretexto de facernos libres. Finxides crer que tras da palabra autonomía se 
esconde o feito separatista, mais n´é verdade: sequer non baste decírvolo todos os 
días, repetirémolo de novo. Non, as distintas entidades nacionaes que hoxe viven 
aquí baixo un mesmo réximen, non tratan en maneira algunha de sopararse as 
unhas das outras. Ao contrario, queren unirse inda máis, anque con máis doces 
lazos do que os durísimos con que tendes atadas as provincias ca capital. Non 
lles prace que parodiando a Danton, digades nunca que os de Madril son seus 
lexítimos representantes. Polo demais, ben sabedes que non tratan de se constituír 
en Estados independentes –anque o foron xa–; percuran tan sóio que os teñan e 
conten como Estados nacionaes incompletos, que vivindo baixo unha mesma man 
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e bandeira, seguen a súa lei, conservan as súas costumes, falan a súa léngoa e non 
ven acabarse todo o seu baixo o peso da centralización: esa nova praga que veu a 
sustituír no mundo moderno, con nome de libertade, á libertade mesma.

Certo que acostumados coma vos achades ás facilidades dun poder que ata e 
desata según lle praz, temedes non sei que perigros pra a pátrea que decides amar 
tanto –como si nós non a amásemos! Pro a verdade é outra. Vindo a doctrina 
rexionalista a introducir no réxime do Estado unha nova organización, tédela 
por contrárea, sóio porque non vos premite seguir na vosa indolencia e rutina. 
Decídesvos fillos das novas correntes, e non vos atrevedes a fiarvos delas. Ah! Ben 
vemos que o que vós temedes non son os perigros de que nos falades, senón o 
traballo que vos vén: non a diminución do poder do Estado, senón a do voso poder.

Sinto na alma que en momentos como este e en autos feitos tan só pra falar de 
cousas apacibres, teña que molestarvos con taes refreixiós. Dóiome sobre todo 
polas donas que me escoitan e que quererían mellor escoitar outros acentos, 
ver pasar outras imaxens máis gratas e risoñas, e que –á maneira que neste val 
fermosísimo, os ventos da mañán murmuran e deixan os seus misteriosos sagredos 
no seo das rosas abertas– lles dixesen algo do que teñen no seu corazón e nos seus 
pensamentos de todos os días. Mais que facerlle? Vén do alto a ameaza, e n´era pra 
deixala pasar. Dende a tribuna que hoxe nos dá o amor que sentides polas cousas 
da terra, estas miñas palabras teñen máis eficacia. Vaian, pois, a decirlles que 
n´estamos dispostos a soportalos hastra o día do xuicio.

Queden na súa paz, pensen que o seu califato n´ha de ter término. Nós somos 
outros homes, e vamos direitamente ó fin proposto. Non nos han deter as ameazas 
dos que no nome sagrado da pátrea excomulgan os nosos ideals. Aquí, nesta 
terra con límites naturaes, con raza, con léngoa e historia propia; aquí onde é tan 
perseverante a fidelidade con que gardamos os recordos do que podemos chamar o 
noso paraíso, aquí, señores, nin importan nin poñen medo as ásperas palabras dos 
que se din nosos amos. E que teñan en conta que canto máis sofridos fomos, máis 
direito temos a non seguir sofrindo; tanto máis fixemos o que lles praceu, tanto 
máis direito temos a facer o que nos praz; que tanto en fin habedes gritado, que xa 
é hora que a nosa voz pase por enriba da vosa.

Dito esto, calemos xa, e non pensemos sinón no que nos cómpre. Abramos as 
nosas almas ós novos pensamentos e deixemos chegar o aire que trae as mudanzas 
certas. Pensemos que n´en balde temos en Galicia os restos daquel celeste guerreiro, 
enemigo da xente de Mahoma. Homes europeos, homes de Cristo, a victoria está 
por nós. Os homes do Korán, os semitas que inda erran como sombras polas terras 
de España, sóio importan porque son un perigro e un estorbo. Xa dixen.
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Durante a época medieval foron frecuentes 
nos scriptorium monacais as ilustracións 
fabulosas dos bestiarios, pero tamén as 
coleccións de plantas, realizadas a partir da 
Historia naturalis de Plinio e sobre todo da 
obra De materia medica de Dioscórides, 
un médico grego que recorreu o sur de 
Europa no século I da nosa era seguindo 
as lexións do emperador Nerón. Sen 
embargo, o máis antigo “xardín botánico” 
do que temos noticia non se establece ata 
mediados do século XVI na cidade de Pisa. 
O seu autor, Luca Ghini, é tamén o creador 
do primeiro herbario que coñecemos 
ó descubrir que o prensado de plantas 
entre pregos de papel reduce a humidade 
e preserva as súas características. Nacen 
así os chamados “hortus siccus”, xardíns 
secos, que permiten un estudo más 
pormenorizado do reino vexetal. 

No Renacemento aumenta o interese polo 
estudo da natureza. Algunhas obras dese 
período son excepcionais polo detalle 
que se alcanza na súa execución, coma 
a Grande mata de herba de Durero de 
1503, ou o coñecido cadro A Primavera 
de Botticelli (1478) onde se representan 
arredor de cincocentas plantas. Máis de 
tres ducias delas aparecen plasmadas con 
tanta minuciosidade que son doadamente 
identificables. 

Se compuxésemos un gran lenzo con 
toda a obra literaria de Rosalía de Castro 
poderiamos atopar medio milleiro de citas 
de plantas, das que 76 son referencias a" 
especies concretas.

Estes e outros datos podedes atopalos 
en O herbario de Rosalía (Nasín cando 
as prantas nasen) elaborado por María 
López Sández e Mª Isabel Fraga Vila, Manuel Lorenzo Baleirón



con fotograf ías de Miguel Fraga Vila. A 
coidada edición é obra Lois Rodríguez, 
editor da Fundación Rosalía de Castro.

O rigoroso traballo das autoras, un 
herbario literario e poético da nosa 
escritora fundacional, como elas mesmas 
o cualifican, organízase en diferentes 
capítulos nos que se van presentando as 
fotograf ías, precedidas en cada caso dun 
texto que xustifica esas escollas e que nos 
achega ademais interesantes reflexións.

Cito textualmente un fragmento da 
introdución onde se explica como se 
desenvolveu o proceso: “A recollida de 
plantas que conforman o herbario levouse 
a cabo ao longo dun ciclo anual. Así, tras 
a elaboración da base de datos e tendo 
en conta a importancia relativa de cada 
especie e os grupos máis significativos, 
recóllense as plantas, procedendo ao 
seu prensado, preparación de pregos e 
montaxe nas cartolinas con cadansúa 
etiqueta identificativa. Cada cartolina, 
co seu correspondente exemplar fixado 
e a súa etiqueta, gardouse protexida en 
“camisa” de papel e almacenouse en caixas 
de cartón”

Foi a partir do Romanticismo, como se 
explica nos textos do herbario, cando 
“se consolidou a creación cultural da 
paisaxe” e se produciron “unha serie 
de importantes cambios estéticos que 
constituíron unha auténtica revolución 
na consideración cultural da natureza”. De 
todas as maneiras, entre nós, non será ata 
xa avanzada a segunda metade do século 
XIX cando se empecen a abandonar os 
ideais románticos mostrando verdadeiro 
interese pola paisaxe en si mesma. No 
tocante á pintura, por exemplo, na busca 

dese naturalismo que demanda a nacente 
burguesía (aquí moi feble aínda), os 
pintores saen por primeira vez coas paletas 
ó campo. Unha posición moi semellante, 
que non podemos desenvolver aquí, é 
perceptible en Rosalía. O caso do seu fillo 
Ovidio, que pintou brañas, ribeiras verdes 
e árbores do monte, é un exemplo serodio 
da chegada desas tendencias a Galicia.  

En realidade, polo que atinxe á ciencia da 
botánica e ó que ten que ver co herbario 
que nos ocupa, víñase de dar un paso de 
xigante no século anterior grazas á obra 
Sistema Naturae de Linneo (1707-1778), 
onde quedaron sentadas as bases da 
taxonomía e da nomenclatura tal como 
hoxe as entendemos. O chamado “príncipe 
dos botánicos”, luterano, home de fortes 
crenzas relixiosas, tratou de ordenar e 
pórlle nome a cada unha das especies 
animais e vexetais que conformaban para 
el a inmensa obra de Deus. 

Sen dúbida a máis nomeada de todas as 
flores na obra de Rosalía é a rosa, con case 
cento cincuenta rexistros. María López 
Sández e Mª Isabel Fraga dedícanlle o 
primeiro dos apartados do herbario e van 
debullando as referencias máis recoñecidas 
da literatura occidental: a aurora de “dedos 
de rosa” de Homero, o tópico clásico 
“collige, virgo, rosas”, o Roman de la Rose 
medieval, os versos de Petrarca, Garcilaso, 
Quevedo, os sonetos de Shakespeare… 
Sabemos que, familiarmente, Murguía lle 
chamaba Rosa á escritora, pero ademais 
de aparecer como antropónimo e como 
suxeito lírico nos seus poemas, recóllense 
tamén neste traballo, como era de 
esperar, un importante número de citas 
relacionadas  especificamente coa planta. 
Quedámonos con dúas que exemplifican 
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os extremos entre os que se move o 
pensamento rosaliano, o verso dramático 
e descarnado da rapaza que manifesta o 
desexo de ser rosa “porque non ten fame 
as rosas”, e este outro fragmento de La hija 
del mar: “semejando rosas orientales sobre 
una alfombra de zafiro”, que nos trae ecos 
dos “campos de zafiro” das Soledades de 
Góngora e do “dolce color d’oriëntal zafiro” 
do Canto I do Purgatorio da Commedia. 
Sabemos que Rosalía foi muller de amplas 
lecturas e ben seguro que coñeceu eses 
textos. Pero esa é outra historia. Non podía 
saber, sen embargo, a nosa escritora, da 
rosa sen porqué de Angelus Silesius ou da 
rosa de Rilke: “contradición pura, deleite de 
non ser soño de ninguén baixo de tantas 
pálpebras”.

No capítulo titulado “Herbas do campo 
florido” reúnense 41 pregos de flores 
e plantas silvestres. As fotograf ías do 
libro presentan unha gran nitidez e unha 
disposición moi elaborada. En ocasións 
aparecen coas raíces para facilitar a 
identificación. Unhas poucas especies son 
citadas por Rosalía (a ortiga, a parietaria, 
o espriego, as violetas…), aínda que neste 
caso a maior parte delas non figuran 
explicitamente e foron seleccionadas 
polas autoras do traballo. Quizais á planta 
denominada “Ollo de boi” (Coleostephus 
myconis), unha variedade de crisantemo 
amarelo que inza os nosos campos, 
Rosalía lle chamase “pampillos” como se 
denominan aínda hoxe en toda a Terra de 
Iria. Unha raíña española confundiunos 
con inmensos campos de azafrán. Quen 
nolos dera. É probable tamén que ós 
“Pés de boi” (Oenanthe crocata), planta 
velenosa, mortal, da familia da cicuta, 
abundantísima nas ribeiras do Sar e do 
Ulla, lles chamase “brisos” porque se 

nomean así nesta comarca desde tempo 
inmemorial. A riqueza léxica do galego 
neste campo, coma en tantos outros, é 
desbordante. 

O texto que precede as plantas deste 
grupo, o das flores e herbas ventureiras 
das praderías e dos campos, símbolos 
da fraxilidade da vida e da fugacidade 
do instante, demórase nesas e noutras 
consideracións frecuentes na obra 
rosaliana, sempre múltiple en suxestións 
e significados. Deste lado luminoso do 
espello, o locus amoenus: “Cantas frores 
silvestres nos valados”, “Xogaba o vento 
coas herbas / pobradas de margaridas”… 
Na penumbra do reverso, a inminencia 
obstinada da morte: “Que os anos pasaron, 
/ as frores murcharon, / os negros cabelos 
/ en brancos tornaron”, ou “a negra 
fondura” das “herbas marinas” no poema 
das Torres de Oeste.

Para a elaboración da sección nomeada 
“Herbiñas do camposanto” as dúas autoras 
recolleron as plantas no cemiterio de 
Adina, lugar central na xeograf ía rosaliana. 
Celidonias, cimbalarias e couselos medran 
aínda nos muros  entre os que a poeta 
estivo sepulta durante case seis anos, 
de 1885 a 1891. Cando se procedeu á 
exhumación do cadáver para trasladalo 
a Compostela seica tiña entre as mans 
o ramallo de pensamentos co que fora 
enterrada. Coma a Ophelia de John Everett 
Millais, a quen se fai referencia no texto. 

No apartado das árbores sobresae o 
carballo polo número de citas e pola 
entidade que a escritora lle outorga en 
diferentes pasaxes converténdoo, como 
afirman as autoras do libro, en “símbolo 
sagrado”. O poema “Los robles” “anticipa 
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a preocupación pola destrución das nosas 
fragas”. Rosalía compara os seus cantares 
co rumor confuso que “sai das profundas 
carballeiras ó comezar o día”. Completan 
os pregos desta serie árbores autóctonas 
coma o ameneiro (“brandea o norte as 
ponlas / xentís dos ameneiros”) ou o 
salgueiro (ó par da brisa temprada / que 
antre os salgueiros corría”), entre outras, 
ademais de varias especies foráneas. 

No derradeiro dos apartados do Herbario 
titulado “Varia” figuran as oliveiras 
escuras da Adina, “buxos que xa contan 
sigros”, “limoeiros e laranxos / que o 
verde musgo sombrean”... Sorprende a 
ausencia do freixo, árbore relativamente 
común nas paraxes onde viviu Rosalía, e 
a do bidueiro, menos frecuente na Galicia 
occidental, ou a do érbedo da Durmida de 
Lestrobe, debaixo do que seica escribía. 
Contounos hai anos a propietaria da casa 
que cando secou a árbore centenaria 
como consecuencia dun incendio, seu 
pai mandou abrir unha gran gabia para 
soterrar o vello toro chamuscado, coma se 
dunha persoa se tratase. 

Si que aparecen na obra rosaliana, malia 
que non se recollan no traballo, o codeso 
(“e cuns codesos tapándolle  / o triste 
coiro desnudo”), e as manufacturas do 
liño (“Tal como a neve, albeas, / as roupas 
i as marañas”), así como a propia propia 
planta: “los caminos reales que blanquean 
entre el verde del lino de aquellas praderas” 
(Ruinas).

Pero reúne aínda ese capítulo final, antes 
dunha “Coda” de remate, moitas outras, 
cada unha coa súa cita perfectamente 
escolleita: o loureiro e o romeu, a xesta, 
o toxo, as silveiras, hedras, espiños, 

margaridas, sabugo de frores brancas, que 
cura todo mal, lirios do campo de Cornes, 
queirugas, que nós chamamos carrouchas, 
aínda que a escritora as cita en castelán: 
“la fuente que murmura oculta entre los 
brezos”…

Desgraciadamente Rosalía non puido ter 
acceso á Flora Descriptiva e Ilustrada 
de Galicia de Baltasar Merino que se 
publicaría en tres volumes en 1905. Non 
sabemos se chegou a elaborar algunha vez 
o seu herbario, como fixo Emily Dickinson 
(1846), contemporánea súa, rebelde e 
sensitiva coma ela. Benvida esta coidada 
publicación de María López Sández e Mª 
Isabel Fraga que nolo achega agora e nos 
permite afondar no coñecemento da nosa 
escritora universal. 

Se alguén puidese representar nunha 
escultura a rosa de cen follas, había de 
ser algún dos nosos grandes artistas do 
barroco. Tallaron con tanta precisión 
os acios e as follas das vides nos ouros 
dos retablos que se poden identificar 
sen dúbida ningunha as súas castes: o 
brancellao, a dona branca e o loureiro, a 
uva albariña, que Rosalía deixou pintada 
no herbario dos seus versos e que recollen 
as autoras do libro: “¡Ouh miña parra de 
albariñas uvas, / que a túa sombra me das!”
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Tomás  Lugín Armero, os  Lugín Castro, 
e o que contou Murguía. Novos datos 
sobre a familia de Rosalía[1]

Tomás  Lugín Armero, os  Lugín Castro, e o que contou Murguía. Novos datos sobre a familia de Rosalía[1]
O que sabiamos ata fai pouco de Tomás Lugín Armero, tío de Rosalía de Castro,  
procede do que Manuel Murguía lle contou a Jaime Solá na revista Vida Galega do 
25 de outubro de 1918. O retrato feito polo historiador galego era o dun home hon-
rado, moi relixioso, pero algo descoidado nos seus negocios, derivándose desta eiva 
algúns contratempos económicos para a familia de Rosalía, e especialmente para 
Teresa Castro, a nai da poeta. Cabe dicir respecto diso que algúns feitos menciona-
dos polo historiador galego ou son falsos ou, se teñen unha base verdadeira, ás veces 
están incompletos, son confusos e quedan na ambigüidade, de maneira que máis que 
aclarala deixáronnos unha imaxe distorsionada que levou a conclusións equivocadas 
desde entón aos que se achegaron á vida de Rosalía e á súa familia. Iso puido deberse 
á falta do coñecemento directo de gran parte do acontecido e do propio protagonista 
por parte de Murguía, ao moito tempo transcorrido desde que as cousas sucederon 
ata os seus comentarios de 1918, ou ao seu costume de escurecer todo o relacionado 
coa andaina vital de Rosalía e os seus parentes. Porque para construír o mito dunha 
Rosalía  despreocupada pola súa obra que marcha a Madrid en 1856 non para gañar-
se a vida coa súa actividade creativa senón para resolver os problemas da súa nai co 
fisco, como el argumentou, tiña que diseñar previamente unha figura, a de Tomás 
Lugín, entre o  funcionario tarambaina e o empresario fracasado, que xustificara a 

[1]  Este traballo é unha reelaboración da segunda parte do artigo de Fernández (2021), pero co enga-
dido de novos datos e valoracións.
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etapa madrileña da poeta e que fora a orixe dos males familiares, imaxe  que, case sen 
excepcións, chegounos ata o presente[2].

Tomás, nacido en Ourense o 3 de maio de 1792 e bautizado como case todos os 
García de  Lugín Armero na igrexa de Santa Eufemia la Real daquela vila[3], pertencía 
a unha familia doblemente fidalga, a dos Armero, de lonxanos antepasados rioxanos 
pero asentada en Pontevedra desde comezos do século XVIII có seu avó Luis Manuel 
Armero[4], e a dos García de Lugín, vidos desde León a Ourense onde residían facía 
dúas xeracións. Aínda que nela atopamos a moitos funcionarios, militares, relixiosos 
e políticos, non faltan os empresarios, como o xa nomeado Luis Manuel Armero, 
notable comerciante de fariñas e bacalao que traía de Francia e Inglaterra, ou o seu 
fillo maior José Jacobo Armero, alcalde tamén de Pontevedra e cura serodio. Dúas 
irmás deste último e fillas daqueloutro casaron cós irmáns ourensáns García de Lu-
gín, sendo Manuel García de Lugín y Valle e Tomasa Armero y Baliñas de Miranda 
os pais de Tomás[5]. A familia marchou de Ourense a Pontevedra sen que saibamos o 
ano exacto, pero en todo caso entre 1803 e principios de 1808. Desde alí saíu Tomás 
a estudar en Santiago, onde xa residía un irmán maior, Manuel Lugín Armero, máis 
tarde profesor na facultade de menciña e durante un tempo médico no hospital do 
devandito lugar. 

En Santiago alistouse con dezaseis anos na forza universitaria que se tiña organi-
zado cara á loita contra o exército invasor francés, a do Batallón Literario, composto 
por uns mil douscentos cadetes cando saíu de Santiago en xullo de 1808 e que, entre 

[2]  Velaí, por exemplo, o que di Xosé Ramón Barreiro: “Polo que respecta á propia familia de Rosalía, 
que formaba parte da vella fidalguía polos dous costados, non se arruinou pola competencia que 
lle puidera facer a burguesía, senón pola pésima xestión do patrimonio familiar e por ter que fa-
cer fronte ás débedas xeradas polos Lugín, parentes deles, aos que afiuzaran ante a Facenda e, ao 
resultar insolventes (porque todo o que tocaba Tomás García Lugín fracasaba), os Castro tiveron 
que vender bens para satisfacer estas débedas.” (2014: 27). Segundo isto, se para Murguía abon-
daba só cun Lugín para arruinar á nai de Rosalía, case un século despois xa eran varios lugines os 
que estragaron as finanzas de toda a familia Castro.

[3]  Na partida de bautismo do seu neto Alejandro Pérez  Lugín dise que o seu avó Tomás García 
de  Lugín era de  Osuna. Isto é un erro de quen facilitou a información ou de quen a recolleu, 
seguramente por vinculalo aos seus parentes remotos, os Armero sevillanos (AHDM, “Partida de 
bautismo de Alejandro Pérez Lugín”).

[4]  Sobre os Armero pontevedreses, véxase a Fernández-Villamil (1942: 63-108), traballo que me foi 
de grande utilidade para artellar a arbre xenealóxica que figura no Anexo deste artigo.

[5]  A outra parella de irmáns eran José García de Lugín e Margarita Armero. A súa filla Javiera García 
Armero é a tataravoa por liña materna de Carmen Martín Gaite. Se ben os fillos dos dous ma-
trimonios dos García de Lugín e as irmás Armero levaban o mesmo apelido, o máis normal será 
que os curmáns de Tomás figuren e asinen como García Armero, mentras que os seus irmáns e el 
mesmo o fagan como Lugín Armero, malia que non sempre ocurra así, podendo aparecer tamén 
como García de Lugín Armero. 
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expulsións, derrotas,  desercións e demais desastres, especialmente o da batalla de 
Espinosa de los Monteros, volveu con poucos máis de cen, un deles Tomás, que non 
fora dos máis remisos en apuntarse[6]. Despois pasaría como voluntario ao deno-
minado Rexemento da Morte e ao Rexemento de Lobeira, pertencentes á División 
do Miño (integrada dentro do Exército da Esquerda), coa que participou en moitas 
accións de guerra (Ponte Valga, Ponte Sampaio, Tamames, Medina del Campo, Alba 
de  Tormes, nas liñas de Torres Vedras de Lisboa, o sitio de Badajoz, etc), sendo de 
subliñar o papel do Rexemento da Morte xunto cos outros da División de Vangarda, 
cando el era xa un veterano de dezasete anos, na batalla de Alba de Tormes en 1809, 
na que probablemente morreron máis galegos que en ningunha outra, aínda que 
hoxe en día sexa un acontecemento e un lugar de memoria totalmente esquecido 
pola historiograf ía galega. Despois foi ferido e feito prisioneiro na batalla dos Cam-
pos de Santa Engracia, nas inmediacións de Badajoz, o 19 de febreiro de 1811, para 
acabar incorporándose, logo de fuxir da súa prisión, ao Batallón de Infantería Lixeira 
de Canarias e seguir a loitar por outros sitios de España. Por varias destas accións 
fóronlle concedidas por Fernando VII, igual que ao resto dos seus compañeiros de 
refregas, cinco Cruces de distinción. Malia esta brillante folla de servizos pediu a 
licenza absoluta en febreiro de 1816, logo de sete anos e oito meses como cadete, 
sen pago algún polos mesmos[7]. Non sabemos por que abandonou unha carreira que 
outros compañeiros seus haberían de seguir ata acadar os graos máis altos do  esca-
lafón militar. Quen sabe se por fartura de tanta morte ou por algún acontecemento 
familiar que o empurrase a iso. O caso é que ao presentárese en Santiago coa licenza 
o oficial que o recibiu deixounos o único retrato existente da súa persoa: “Pelo y cejas 
castaño claro, nariz larga, color  trigueño, ojos pardos, poca barba, con un lunar bajo 
el labio” (AHN cartapacio 2677,  Exp. 81).

Todo isto, en troques, non era currículo dabondo para aspirar a unha praza de 
bedel na Universidade de Santiago convocada en outubro de 1817. Despois de inte-
rrumpir os seus estudos universitarios en 1808, obrigado coma os demais estudantes 
pola triple alianza do clero, a oligarquía local e a universidade santiaguesa, Tomás 
volvía de loitar contra dragóns, húsares, cazadores de Lorcet, e a propia cabalería 
española -que cando fuxía dos franceses causaba unha desfeita tras outra entre a 
infantería propia-, pero non podía cun claustro de destemidos profesores universita-

[6]  Para o do Batallón Literario, vide Barreiro (2008). A relación de alistados nel e outros documentos 
poden atoparse en AHUS (“Batallón Literario de Santiago”). Alí figura Tomás no posto sesenta 
dos asinantes.

[7]  Pode verse todo isto así como os datos que se darán a continuación nos diferentes expedientes e 
follas de servizo de Tomás  Lugín que constan no Arquivo Histórico Nacional de Madrid (AHN) 
coas sinaturas seguintes:  FC- Mº Facenda cartapacio 2677,  Exp. 81;  FC- Mº Facenda cartapacio 
3074,  Exp. 493;  FC- MºFacenda cartapacio 3066,  Exp.232; e  FC- MºFacenda cartapacio 3400,  
Exp. 275. 
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rios que na súa sesión do 26 de outubro daquel ano decidía deixalo en cuarto lugar 
de entre os varios solicitantes da devandita praza[8].

Uns meses máis tarde, en abril de 1818, Tomás exercía de Comisionado de Esta-
tística en Valga, nomeado polo  Concello e a Xunta de Estatística de Santiago e cun 
salario elevado que endexamais volvería acadar, 13500 reais ao ano (AHN cartapacio 
3066,  Exp.232). Vese aquí a man do seu tío Manuel Silvestre Armero[9], quen por 
decisión de Fernando VII chegara a Galicia para organizar as diferentes Xuntas de 
Estatística  provinciais e locais, nas que o absolutismo rexio estaba interesado. 

É nesta época cando coñeceu a María Castro e Abadía, a tía de Rosalía de Cas-
tro, coa que casou na igrexa de Santa María de Iria Flavia o 18 de xaneiro de 1820 
(AHDS “Partida de matrimonio…”). Un matrimonio que se ben tivo oito fillos só 
sobrevivían cinco deles en 1861, tal como consta no “Expediente de clasificación de 
pensión de Dolores  Lugín Castro. Huérfana de Tomás  Lugín”, existente no Arqui-
vo Xeral da Administración (AGA) de Alcalá de Henares, datos complementados 
polas pescudas de Sagrario Abelleira (2021) sobre o particular: José María (nacido 
en 1823); Dolores (1825), cuxa madriña foi Teresa Castro, a nai de Rosalía; Manuel 
(1827); María del Carmen (1829); Socorro (1831); Concepción (1833); María Josefa 
del Carmen (1838), a nai de Alejandro Pérez  Lugín; e Tomás (1840), o curmán da 
poeta que aparece con ela e con Peregrina Compañel nunha coñecida foto ademáis 
de nomeado nunha das cartas de Rosalía dirixidas a Murguía. Os seis primeiros na-
ceron en Padrón, onde vivían neses anos, e os dous últimos en Santiago, na parro-
quia de Santa María do Camiño, sendo os seus padriños dous dos irmáns maiores, 
Manuel e Dolores.

Despois sucederíanse os empregos de administrador de Correos en Padrón, ad-
ministrador de rendas subalternas en Caldas de Reis –de xuño do 1824 a abril de 
1827-, e de interventor, primeiro, e administrador de rendas ou alfolí do sal, máis 
tarde, en Padrón, desde 1827 ata 1835, con 4000 reais de renda anuais. É durante este 
período padronés cando, segundo Murguía, a vida de Rosalía e a súa nai Teresa viuse 
trastornada, pois debido ao ocorrido anos máis tarde con Tomás –unha acusación 
de malversación- aquelas saíron prexudicadas economicamente e Rosalía tivo que 
irse a Madrid de 1856 a 1858 para resolver os seus problemas coa facenda pública. 
Así se relataba en Vida Gallega: 

[8]  Véxase a acta dese claustro no AHUS en Actas de Claustros F.U-, A-140 (anos 1817-1821).
[9]  Manuel Silvestre Armero foi alcalde e rexidor perpetuo de Noia por decisión popular e o primeiro 

alcalde constitucional da vila, ademáis de segundo presidente da Deputación da Coruña durante 
o trienio liberal, pero a súa figura foi moi controvertida políticamente, pois pasou de ser un acé-
rrimo constitucionalista do ano 1812 a servir a Fernando VII en diferentes postos do Ministerio 
de Facenda, desde fiscal do Consello de Facenda ata ministro da sala de Xustiza do devandito 
Consello. Finou en 1835. Para máis información sobre o personaxe, vide. Fernández (2021)
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Este D. Tomás Lugín fue en Padrón administrador del alfolí de la sal, artículo cuya 
venta corría entonces […] a cargo del Estado. Para que pudiera desempeñar esta 
gestión lo había afianzado con su fortuna particular, su suegra Dª. Josefa Abadía, la 
abuela de Rosalía de Castro (Solá, 1918: s. p. pero 4). 

Dado que a súa filla Teresa fora a mellorada no testamento, contra ela habería 
de lanzarse máis tarde o Fisco debido a aquela fianza, ao producírese a acusación de 
malversación contra Tomás en 1851.

O argumento de Murguía, que tentaba xustificar a viaxe de Rosalía a Madrid por 
esta causa máis que por outras posibles, entre elas a do desexo da poeta de labrarse 
un futuro coa súa actividade creativa, non ten en conta que antes de chegar a Padrón 
Tomás  Lugín xa estivera en Caldas de Reis, polo que non necesitaba diñeiro para 
a fianza no seu novo destino. Ademais, na súa laboura en Padrón nunca resultou 
alcanzado por malversación dos diñeiros públicos. E aínda no suposto de que tivera 
presentado fraudulentamente esa mesma fianza noutro destino posterior, ao non 
vivir a fiadora, a nai de Teresa e dos Castro, o Fisco reclamaría primeiro ao irmán 
varón maior, non á terceira das fillas. 

Non semella tampouco que neses anos o tío de Rosalía precisase de diñeiro, pois 
tal como deu a coñecer Victoria Álvarez Ruiz de  Ojeda ao rescatar o valioso docu-
mento da venda da casa que os Castro e Abadía tiñan no número 4 da rúa do Sol de 
Padrón (actual Xoán Rodríguez), Tomás mercáralle en 1830 ao seu cuñado Ramón 
Castro a parte daquela propiedade que lle correspondía a este na herdanza, e en 1834 
constituíu unha hipoteca ao seu favor dos dous terzos da propiedade que pertencían 
a Margarita Abadía, tía avoa de Rosalía; é dicir, que lle daba o diñeiro a cambio da 
hipoteca da casa (Álvarez Ruiz de Ojeda: 1997 e 2002). E se a todo iso se lle suma o 
que tiña por herdanza a súa muller María Castro, o matrimonio desta e Tomás Lugín 
posuía máis do oitenta por cento do total da vivenda na que Rosalía habería de pasar 
parte da súa nenez, de 1841 a 1846; polo que a casa pertencíalle máis a el que aos 
Castro, cousa que non adoita poñerse de relevo a miúdo. Porque isto é importante 
subliñalo, grazas a el o domicilio no que Rosalía pasou a súa infancia mantívose en 
mans da familia Castro durante todos eses anos, tan só vendeu a súa parte cando en 
1847 necesitou os cartos para afianzarse no seu novo destino de funcionario.

Pero en decembro de 1835 comezaron os contratempos. O día 7 do citado mes 
nun escrito da Dirección Xeral de Rendas Estancadas e Resguardos resólvese que 
sexa separado inmediatamente do seu emprego e quede como cesante “sin perjuicio 
de lo que resulte acerca de su conducta política” no expediente  gubernativo que 
debe abrírselle (AHN cartapacio 2677,  Exp. 81).

En plena guerra  carlista, e cunha parte substancial da fidalguía galega seguidora 
de Don Carlos, era Tomás un deles?, debíase o cesamento a algunha acusación in-
fundada ou a algún tipo de depuración agora que o seu tío Manuel Silvestre Armero 
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xa non podía ser o seu valedor ao finar nese mesmo ano? Sexa como for, non deixou 
o  alfolí de Padrón por vontade propia como parece desprenderse da interpretación 
de Murguía (“Ofreciéronsele otros horizontes al Sr.  Lugín, dejó el alfolí y se consa-
gró a la salazón de sardinas en la ría de Muros”, en Solá, 1918: s. p. pero 4). Cando 
en agosto de 1845 solicite a cesantía correspondente, achega unha “Información” 
realizada ante o alcalde, o  escribano e o  síndico de Padrón, e referendada por cinco 
testemuñas, na que afirma no seu punto cuarto non ter tomado armas nin directa 
nin indirectamente contra Isabel II e o seu goberno, “antes al contrario que he per-
manecido siempre  obediente y fiel servidor suyo” (AHN cartapacio 2677,  Exp. 81). 
Pero do expediente que se lle ía formar non se soubo máis.

Tal como consta na información citada, Tomás e a súa familia marcháronse de 
Padrón a Santiago, permanecendo alí desde finais de 1835 ata 1840 en que fixaron a 
súa residencia en Vilaxoán, localidade a carón de Vilagarcía de Arousa, na cal debeu 
permanecer a súa familia polo menos ata 1847, pois o 27 de febreiro dese ano a súa 
muller María asinaba por poderes diante do notario de Vilanova de Arousa a ven-
da da parte correspondente ao matrimonio da casa da rúa do Sol en Padrón, antes 
mencionada, deixando constancia  na mesma que era veciña de San Salvador de 
Sobradelo, é dicir, dunha das freguesías de Vilaxoán. 

Esta cronoloxía sitúaos en Santiago no ano de 1837 no que naceu alí Rosalía, 
cuxa nai Teresa debeu de contar co apoio da súa irmá María e o seu cuñado antes e 
despois do parto, os cales quizais pertencían nesa época á mesma parroquia de Santa 
María do Camiño que a familia de José Varela de Montes, o médico que segundo a 
tradición herdada de Murguía a atendeu no alumeamento da nena, aínda que se trate 
este dun feito non demostrado. Como xa se dixo antes, dous dos fillos de Tomás e 
María naceron nesa parroquia, a primeira, Mª Josefa del Carmen, en abril de 1838, 
e Tomás en 1840. Pero non sabemos se nos dous anos anteriores, os de 1836 e 1837 
tamén viviron alí, o que explica o “quizais” usado antes, porque de ser verdade a in-
formación de Murguía acerca do nacemento de Rosalía nunha casa do Camiño Novo 
de Conxo, cousa que non se sabe de certo, non ten sentido que ante o parto próximo 
de Teresa as dúas irmás residisen tan alonxadas unha da outra, case nos dous extre-
mos da cidade. Sabemos que Tomás Lugín foi en Santiago comerciante de grans[10] 

que compraba e vendía cereais (o que nesa época se chamaba “especulador de grans” 
sen a carga negativa que hoxe ten esa palabra), polo que seguramente tiña un alma-
cén nalgures, e poida que seguindo esa actividade súa atopemos algún vieiro para 
achegármonos un pouco máis do que sabemos na actualidade aos feitos e lugares 

[10] Nun dos acordos do Concello de Santiago do 5 de novembro de 1838, pódese ler: “También se dio 
[cuenta] de una instancia de D. Tomás Lugín, especulador en granos, solicitando se le exima de 
la contribución de Utensilios, mediante paga patente y rebaja de esta. Se acordó que respecto del 
pago de Utensilios se tenga presente para el año próximo no habiendo lugar a la rebaja de cuota 
que se le ha designado por patente” (Libro de Actas de 1838, sign. A.M. 395, folio 125 r)
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vencellados ao nacemento da poeta. Téñase en conta a propósito desta actividade de 
Tomás, que a liberación do comercio de grans das tasas e suxecións propias do Anti-
go Réxime era unha reivindicación tradicional dos liberais asociada ao progreso dos 
pobos, e que iso f íxose efectivo xa desde xaneiro de 1834, pouco despois da morte de 
Fernando VII, valorándose entón o traballo do especulador de grans como lexítimo e 
benéfico para a agricultura en tanto que exercicio do libre comercio e forma de loita 
contra os monopolios, tal como recollía anos despois o libro de Manuel Colmeiro 
Principios de economía política.

Asemade na vila santiaguesa habitaba desde facía tempo parte da súa familia. 
Un irmán maior, Manuel Lugín Armero, fora colexial en San Xerome e despois pro-
fesor na Facultade de Menciña, no Colexio de Cadetes de San Clemente, e médico 
no Hospital desa cidade, no que, se cadra, coñeceu ao pai de José Varela de Mon-
tes, boticario daquela institución[11], mentras que dúas irmás, Manuela e Francisca, 
tamén residían alí, e esta última cun fillo, Luis Pombo Lugín, nacido no mesmo ano 
que Rosalía. Tampouco deixaba de visitalo con frecuencia o seu amigo José Antonio 
Seoane, un dos dous farmacéuticos de Padrón e comprador en 1847 da casa do Sol 
da familia Castro Abadía, ademais de testemuña a favor de Tomás na  citada “Infor-
mación” de 1845.

En todo este periplo non aparecen nin a ría de Muros nin Porto do Son, onde 
Murguía situara o almacén de salgadura de sardiñas de Tomás, causa da perda da 
súa facenda (“Si todos los barcos del Son, donde él tenía su almacén, salían a la mar, 
todos, menos los de Tomás, traían pesca”, en  Solá, 1918:  s. p. pero 4). O máis pro-
bable é que de telo fose en Vilaxoán, razón pola que debeu trasladarse alí coa súa 
familia en 1840 sen que saibamos a causa pola que se foron de Santiago. Pero a idea 
que deixan flotando as palabras de Murguía é a de que Tomás non fora moi dilixente 
neste negocio: todos pescaban agás os seus barcos. Digamos no seu favor que el foi 
un dos poucos empresarios galegos dos que teñamos constancia que na primeira 
metade do século  XIX  traballaron nunha actividade que en Galicia estaba en mans 
dos  fomentadores cataláns desde finais do século  XVIII. Eran eles quen controlaban 
a salgadura, sen que ata o último terzo do século  XIX atopemos nomes galegos de 
importancia. Tomás inscribíase así na tradición dos Armero empresarios -iniciada 
xa en Santiago como comerciante de grans- e un dos pioneiros galegos deste sector. 

[11] Máis dif ícil é que Manuel Lugín coñecese ao médico que se supón que atendeu no parto a Teresa 
Castro, pois Varela de Montes foi profesor da facultade santiaguesa cando aquel seguramente xa 
finara. O irmán de Tomás formou parte no seu momento, xunto a Domingo Fontán e Luis Pose 
Varela, da comisión nomeada polo claustro da universidade o 9 de xullo de 1816 encargada de 
dotar ao Gabinete de Física Experimental, daquela con material moi escaso, dos instrumentos 
que necesitaba para o seu labor. Máis adiante, en outubro de 1817, foi nomeado para ocupar a 
segunda cátedra de Instituciones Médicas, que non chegou a exercer por enfermidade (en AHUS, 
Actas de la Junta de Facultad de Medicina - F.U., A- 166, 1817-1844)
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Como pioneiros, cada un ao seu xeito, haberían de selo a súa filla Carmen e o seu 
neto Alejandro Pérez Lugín. A primeira, ao desafiar as normas sociais da segunda 
metade dese século -igoal que antes o fixera a súa tía Teresa Castro- cando, camiño 
dos trinta e nove anos de idade casou en 1877 cun home moito máis novo, de vinte e 
catro anos, co que tivera ao seu fillo tempo atrás; este, o autor de La casa de la Troya, 
por interesarse polo cinema como empresario cando poucos escritores o facían, nos 
inicios dos anos vinte do século pasado, por converter a recreación da súa novela –
como faría despois con  Currito de la Cruz- nun proxecto  personalista que dependía 
del na súa totalidade, e tamén porque coa súa produtora Troya Film converteuse 
naqueles anos “en un ejemplo para otros escritores y también para pequeños capita-
listas que creyeron ver negocio en la producción de películas” (Sánchez Salas, 290).

O proxecto de Tomás non estaba mal pensado fronte ao que cría Murguía. Vi-
laxoán fora ata a década dos vinte do século  XIX un dos núcleos importantes da 
industrialización pesqueira e da exportación de sardiñas a cargo dos  fomentadores 
cataláns (Meijide Pardo, 1973), e ademais, como administrador do  alfolí de Padrón, 
el coñecía ben o negocio do sal. Pero co que nin el nin ninguén contaba en 1840 era 
con que o estanque do sal arrendaríao o goberno en 1841 a unha empresa privada 
que endurecería o acceso á mesma, provocando varios escritos de protesta dos  fo-
mentadores, nin con que desde ese ano ata 1848 a pesca da sardiña sería moi escasa 
nas rías galegas (Santos  Castroviejo, 1998: 131-132), como certificaba El Centinela 
do 27 de novembro de 1843 nunha noticia sobre a vila de Muros: “Por lo demas no 
ocurre novedad, solo gran disgusto por la escasa cosecha de sardina, en cuya indus-
tria se ocupan todos los vecinos de este pueblo y sus inmediaciones”. Nesas condi-
cións el e outros moitos fracasaron no seu negocio da salgadura.

Foi despois deste tropezo económico cando solicitou o abono da  cesantía como 
funcionario de Facenda en 1845. En febreiro de 1847 vende a súa parte da casa pa-
dronesa desencadeando un movemento idéntico nas irmás Castro. Probablemente 
debeuse á necesidade de conseguir diñeiro para a fianza dun novo destino en Facen-
da do que tomou posesión o 21 de xullo de 1847, o de administrador de rendas do 
partido de Carrión de los Condes en Palencia, con 8000 reais ao ano[12], despois dun 
paso fugaz como oficial de contribucións da provincia de León (AHN cartapacio 
3066,  Exp. 232), e converténdose máis tarde en Inspector 2º Xefe do mesmo partido 
de  Carrión, ata ser suspendido de emprego e soldo polo gobernador da provincia 
o 30 de agosto de 1851 e declarado cesante o mes seguinte por un suposto delito de 
malversación, tal como se recollía no Boletín Oficial da provincia de Palencia o 22 
de setembro daquel ano. Obrigado a comparecer ante a Subdelegación de Rendas da 
devandita provincia, escapouse a Portugal.

[12] A fianza esixida era de 30000 reais en metálico, ou de 90000 en papel do Estado, para cuxo depó-
sito se lle daba un prazo de sesenta días. Unha vez depositada tomou posesión do destino.
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Murguía interpreta todo isto do seguinte modo: o emprego conseguiullo o mi-
nistro Francisco Armero[13], sendo os servidores de Tomás  Lugín os que se lle levan-
taron con todo, e “a pesar de su gran honradez, por su desgracia, misticismo exage-
rado y descuido, tuvo que irse a Portugal” (Solá, 1918:  s. p. pero 4), motivo polo cal 
o Fisco iría contra quen o afianzara no seu posto de Padrón, cuxa herdeira encargada 
de responder ante Facenda era Teresa Castro.

Xa se demostrou anteriormente como isto último era moi pouco probable, pero 
no demais seguramente levaba razón Murguía, co matiz de que na consecución do 
emprego quizais tivo algo que ver o seu curmán Luis Armero Millares, fillo de Ma-
nuel Silvestre Armero, por aquel entón senador e  mariscal de campo do exército ben 
situado nos círculos de poder madrileños[14], e a quen se dirixían en ocasións ante as 
dificultades os membros da familia Armero. E sobre a súa probidade como funcio-
nario tampouco hai dúbidas,  máxime cando depositara unha substanciosa fianza e 
gozaba dun salario de clase media de aceptable nivel económico[15], mesmo que algo 
escaso para afrontar todas as necesidades familiares. Con todo, o descoido con quen 
eran os seus subordinados carrexou grandes males á súa familia.

Os Lugín Castro e Rosalía

No momento de fuxir a Portugal, a súa muller e os seus fillos vivían en Cambados 
onde Dolores, a filla maior e afillada de Teresa Castro, estaba casada e tivera uns 
meses antes o seu primeiro fillo e neto de Tomás, Ramón Álvarez Lugín, quen co 
tempo ía ser un recoñecido membro da orde franciscana. Descoñecemos, en cam-

[13] Francisco Armero y Fernández de Peñaranda ademais de tenente xeral dos Exércitos Nacionais 
foi ministro en varias ocasións e senador vitalicio desde 1845. En 1847 era Ministro de Mariña, 
Comercio e Gobernación de Ultramar ao mesmo tempo que Capitán Xeral de Madrid. En outu-
bro de 1857 foi nomeado Presidente de Goberno, coincidindo coa estancia de Rosalía de Castro 
en Madrid. Pertencía á mesma familia dos Armero rioxanos que os Armero pontevedreses e 
tiñan os mesmos devanceiros.

[14] Luis Armero Millares aparece incluido por Murguía na páxina 96 do seu Diccionario de escritores 
gallegos (Vigo, Juan Compañel, 1862). Para máis información sobre esta persoa, véxase Fernández 
(2021)

[15] A súa honradez foi referendada sempre polos seus superiores. Por exemplo, o xefe de Adminis-
tración da provincia da Coruña, Manuel de Alcázar, afirmaba da súa etapa padronesa que “fue 
exacto en el desempeño de los deberes, sin que durante el hubiese  malversado los caudales de la 
Real Hacienda y menos salido alcanzado hasta el fin de diciembre de mil ochocientos treinta y 
cuatro” (AHN cartapacio 3066,  Exp. 232). Sobre a súa eficiencia como funcionario en  Carrión, 
el mesmo presentaba un escrito en 1851 no que os xefes lle daban as grazas “por las grandiosas 
recaudaciones que hice extinguiendo todos los débitos que había en este partido y consiguiendo 
un exceso sobre las consignaciones de 850…” (AHN cartapacio 3074,  Exp. 493). Un derradeiro 
dato que a avalaría é o nomeamento que a Junta Directiva de la Sociedad de Socorros Mutuos y 
Caja de Ahorros de empleados del gobierno de Pontevedra fixo del como o seu representante na 
provincia de Palencia (vide. Boletín Oficial da Provincia de Palencia do 28 de novembro de 1849).
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bio, que pasou un pouco antes e despois, e por que se foron a Madrid en 1856. Para 
iso talvez poida axudarnos algo o “Expediente de clasificación de pensión de Dolores 
Lugín Castro” xa citado antes. Aí explícase que en outubro de 1861 Carmen e To-
más, os dous únicos fillos solteiros, solicitan unha pensión de orfandade por levar o 
seu pai ausente máis de dez anos e ignorarse o seu paradoiro, e din estar “sumidos 
en el mayor desconsuelo y miseria, aumentándose la pena al considerar que la falta 
de salud no les permite dedicarse  a trabajo alguno para ganar su subsistencia”, o 
que corroboran cun informe xudicial adxunto asinado por tres testemuñas no que 
afirman que ao marcharse o seu pai, a súa muller “quedó en el mayor abandono y es-
pantosa miseria con sus hijos de menor edad”, sendo os solicitantes “absolutamente 
pobres sin que posean bienes de ninguna clase”. Esa situación é acorde coa estancia 
de María e os seus tres fillos menores, Concepción, Carmen e Tomás no convento de 
Santo Agostiño en Santiago en 1855 e principios de 1856, onde, segundo Bouza Brey, 
coincidirán con Rosalía e a súa nai Teresa (2015: 37), xa que ditas dependencias eran 
alugadas a familias sen recursos como unha especie de  beneficencia pública (Barrei-
ro Fernández, Murguía: 193-194). E, con todo, nese ano de 1856 Rosalía marcharíase 
a Madrid a vivir coa súa tía e curmáns, sendo alí onde publicou o seu primeiro libro 
e casou con Murguía. A pregunta é entón a de quen pagaba o cuarto baixo da rúa 
Ballesta número 13, no que a poeta residiu coa súa familia, e tamén as anteriores 
vivendas madrileñas que seguramente Rosalía compartíu cos Lugín Castro desde 
1856 a 1858, que hoxe sabemos que foron varias gracias ás relevantes aportacións de 
Sagrario Abelleira e Miguel Anxo Seixas (2021). 

O fillo maior de Tomás Lugín, José María  Lugín Castro, que ata 1851 fora fun-
cionario de Facenda en Pontevedra e nunca saíra de Galicia, exerceu de inspector 
cuarto de rendas en Zamora (probablemente desde 1852 ou 1853) e de alí pasou á 
praza de Trujillo en febreiro de 1855[16], finando en Madrid, quizais de cólera, en mar-
zo de 1855, mentras residía temporalmente na rúa do Carmen desa cidade (AHDM 
“Partida de defunción de José María Lugín”), polo que non é dif ícil supoñer que 
neses anos puido ser a principal fonte de axuda, pois nin Francisca, a única irmá que 
lle quedaba a Tomás, nin os Castro e Abadía estaban en condicións de sufragar os 

[16] Así se daba a información nun xornal da capital: “Por otra [Orden] de 18 del mismo mes de fe-
brero  [de 1855] se nombra inspector tercero de la administración principal de Hacienda pública 
de la provincia de Lugo, con 10,000 rs., á don Diego Talló, electo inspector de la administración 
de rentas del partido de Trujillo; y para esta vacante, con 8,000, á don José María Lugin y Armero, 
que lo es cuarto de la de Zamora.” (La España 1855:4). É posible que o uso do segundo apelido 
Armero en vez do de Castro, que era o que lle correspondía,  tivese relación coa situación de 
poder ostentado nesa época polos dous irmáns sevillanos Armero, Francisco e Joaquín Armero 
y Fernández de Peñaranda, parentes remotos dos Armero pontevedreses, como xa se dixo. O 
emprego de Joaquín Armero, Capitán Xeral de Extremadura de 1852 a 1854, e de Castilla la Vieja 
desde 1854 (á que pertencía Zamora), poida que non fose alleo aos trocos de destino de José Mª 
Lugín, aínda que non temos os datos para demostralo e sexa tan só unha sospeita.
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gastos familiares de María e os fillos durante tanto tempo. Ata 1853 mesmo puido 
axudarlles Luis Armero Millares, o primo de Tomás, ese si nunha posición moi aco-
modada, pero xa non puido facelo a partir dese ano debido ao seu pasamento. 

Quizais a movilidade deste fillo de Tomás Lugín ata vilas próximas á fronteira 
portuguesa tivese que ver cunha meirande posibilidade de atoparse con seu pai e coa 
oportunidade deste de dirixir as accións familiares nun sentido determinado, fose 
para resolver os problemas coa Facenda, para solicitar unha pensión para María, 
para entregarlles cartos ou documentos, ou para calquera outro negocio; sen que 
debamos desbotar a idea de que a muller e os fillos se movesen tamén na compañía 
do fillo maior. Pero coa desaparición de José María Lugín a nai e os fillos pequenos 
volvían estar nunha situación precaria, o que explicaría a súa estancia santiaguesa no 
convento mencionado.

Hoxe coñecemos, grazas a unha carta conservada no Arquivo da familia Gar-
cía-Armero, que se María e os seus fillos estaban en Santiago naquelas datas no con-
vento citado era porque ela viña a cobrar a parte da herdanza que lle correspondía a 
Tomás  Lugín despois da morte da súa curmá María Armero, que debeu de ocorrer 
nos primeiros meses de 1855, para o que traía un poder notarial do seu home. Os 
herdeiros da defunta eran os seus once primos (oito deles da familia Armero), que 
levaron a cantidade de 12.078 reais ou un pouco máis cada un e que na súa maior 
parte foilles abonada en entregas parciais entre agosto e decembro dese ano, case 
11.000 reais, segundo os documentos sobre o particular dun dos herdeiros, Francis-
co García Armero, curmán de Tomás (AFG-A “Estado de  las ventas de las fincas…”). 
A carta leva data do 8 de xuño de 1855 e diríxella Juan García Armero ao seu irmán 
Francisco[17]: 

me falta decirte que la mujer de Tomás Lugín tiene el poder de su marido huido y 
no reclamó nada porque prefiere a nosotros a la Hacienda que se echaría sobre lo 
que le corresponda por el alcance contra su marido, pero f ía según me dijo el Apo-
derado en que se le tendrá presente para la partija (AFG-A “Carta de Juan García 
Armero…”)

É doado pensar que con ese diñeiro María e os rapaces puideran marchar a Ma-
drid en 1856 para xestionar algún tipo de pensión, como deu a entender Murguía, 
para buscar algunha axuda para o fuxido dada a posición de poder que ostentaron os 
dous Armeros, Luis e Francisco -aínda que para este último non deixaban de ser uns 

[17] Juan e Francisco García Armero eran curmáns de Tomás Lugín e fillos de José García de Lugín e 
Margarita Armero. O primeiro foi gobernador civil de Ourense en 1854 e alcalde de 1856 a 1857, 
ademais dun dos primeiros lectores de Cantares gallegos daquela vila; o segundo, foi síndico do 
concello de Lugo e administrador de rendas eclesiásticas, ademais de alfolí do sal, debéndoselle 
a el o pulo definitivo para a construción da actual alameda da Praza Maior da citada urbe. Para 
máis información, véxase Fernández (2021).
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parentes moi afastados-, ou para intentar resolver os problemas coa facenda. Pero se 
foi para isto último nono ían lograr, pois aínda en febreiro de 1867 a delegación de 
Facenda da Coruña citaba ao que agora, finado xa José María, era o fillo varón maior 
de Tomás, Manuel Ramón Lugín, para que se presentase alí a requerimento do Tri-
bunal de Contas polo asunto da suposta malversación do seu pai[18].

Non sabemos se foi en Santo Agostiño e  co diñeiro da herdanza cobrada por 
María cando se decidiu ir a Madrid e que tamén fose Rosalía, pero o certo é que esta 
marchou para alá en abril de 1856 a vivir coa súa tía e curmáns menores segundo 
o testemuño de Engracia Batalla en Vida Gallega (Solá, 1917: 9), referendado por 
Murguía na mesma revista o ano seguinte (Solá,1918: s.p. pero 4), e pola súa filla 
Alejandra na conversa con Martínez Barbeito reproducida por este varios anos máis 
tarde (1949b:1), sen que ningún deles mencionara que con ela ía tamén a súa nai Te-
resa. A eles poderíase engadir un máis de Bouza Brey, que, sen que saibamos en que 
se baseou para referirse aos compañeiros de viaxe de Rosalía, acerta no principal, a 
estreita relación da poeta con esa parte da súa familia: 

En abril de 1856 arriba Rosalía [a Madrid], acompañada, no de su madre, como se 
ha dicho repetidamente, sino de su tía doña María Castro, y de sus primos Carmen, 
Concha y Tomás García-Lugín y Castro, en cuya compañía y la de su madre doña 
Teresa había vivido en Santiago… (1958: 8)[19]

Se pensamos que o padrón da parroquia de Santa María do Camiño de 1856, 
seguramente elaborado nos primeiros meses do mesmo e, en todo caso, antes de 
mediados de abril[20], incluía aínda a estadía de Teresa Castro, Rosalía, María e tres 
dos seus fillos no convento de Santo Agostiño a principios dese ano, despois de ter 

[18] Manuel Ramón Lugín Castro foi o primeiro mestre da Illa de Arousa en 1858, e máis tarde funcio-
nario de Aduanas en varias localidades españolas (Vinaroz, Ribadesella, Ribadeo, Torre del Mar, 
etc.). A citación aparece na Gaceta de Madrid de 27 de febreiro de 1867, páxina 3. Respecto do ex-
pediente de Tomás Lugín, que debía estar arquivado no Tribunal de Contas, non é sinxelo de atopar 
na actualidade, pois a documentación anterior a 1903, remitida no seu momento por este tribunal 
ao Arquivo Central de Alcalá, desapareceu nun incendio deste arquivo producido no ano 1939.

[19] Desminte Bouza Brey con esta afirmación, entre outras, a opinión de Naya Pérez  en “Murguía y su 
obra poética” (xaneiro 1946-decembro 1950) cando este afirma, referíndose ao acompañamento en 
Madrid de Rosalía pola súa nai Teresa, que :”Ya están allí Rosalía y su madre desde la primavera [de 
1856]. Ambas van a residir a la casa de doña Carmen Lugín…” (1999:45). Xa Augusto González Be-
sada dixera moito antes que a nai Teresa quedara en Padrón ao marchar Rosalía a Madrid (1916: 21). 
Por outra parte, é moi común na bibliograf ía rosaliana atribuír a propiedade da vivenda madrileña 
dos Lugín na rúa da Ballesta –propiedade que nunca tiveron, como se demostra no artigo presente 
e en Fernández (2021)- a Carmen Lugín, á que algúns, erroneamente, daban xa por casada nesa 
época con Antonio Pérez Serrano. A responsable do diñeiro foi sempre María, a nai de todos eles.

[20] Un dato que avala a confección do padrón entre esas datas é o de que Mª Josefa del Carmen, a filla 
de María e curmá de Rosalía, figura alí con 17 anos de idade en vez dos 18 que cumpliría hacia 
finais de abril de 1856.
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residido nel en 1855, quizais non vaian moi descamiñadas as palabras de Bouza Brey, 
xa que cabe a posibilidade de que esa parte da familia Lugín Castro ademais de Ro-
salía partisen todos xuntos para Madrid en abril de 1856, pese a que nin Murguía 
nin os outros biógrafos de Rosalía mencionen este feito. A outra alternativa, que eu 
considero máis probable,  é a de que María e os fillos se fosen un pouco antes que 
Rosalía, cousa que tampouco sabemos, e que, se cadra, dependía de cando se lle pa-
gase esa parte moi pequena da herdanza que lle correspondía a Tomás Lugín e que 
lle faltaba por recibir. 

Agora coñecemos, grazas ao importante achado do expediente matrimonial da 
poeta feito público por Sagrario Abelleira e Miguel Anxo Seixas (2021) e que corrixe 
o que ata arestora moitos pensabamos, que antes de residir desde xaneiro de 1858 
no cuarto baixo alugado pola súa tía na rúa da Ballesta nº 13, Rosalía habitou noutras 
vivendas en distintos lugares de Madrid, moi probablemente cos seus familiares Lu-
gín Castro, como dan a entender os testemuños anteriores, malia non ter datos que 
o demostren, pois aos citados antes cabe engadir outro contemporáneo aos feitos, o 
de Nicolás Murguía, quen na coñecida misiva de abril do 1857 dirixida ao seu irmán 
Manuel con motivo da aparición do poemario La flor impreso por M(iguel) Gonzá-
lez, sinalaba a orixe da poeta: “La joven Dª Rosalía de Castro, hija de Villagarcía…” 
(Carballo Calero, 1979: 58); unha identidade xeográfica a daquela mociña, ao que se 
ve pouco coñecida entón na vila do Apóstolo, que non tiña que ver con Padrón nin 
Santiago e que só lle podía ser atribuída en canto integrante dunha familia, a dos Lu-
gín Castro, coa que residía en Madrid, procedente dun territorio preto daqueloutro 
mencionado por Nicolás Murguía, Sobradelo (en Vilaxoán), e que mesmo en épocas 
pasadas pertencera a Vilagarcía de Arousa. 

Por conseguinte, é probable que María, Carmen, Tomás e Rosalía –e non sabe-
mos se nalgún momento tamén Concepción, a filla de María, que en setembro de 
1856 casaba con Ángel Aller y Presas-, se movesen co pouco diñeiro do que dispuñan 
por cuartos de aluguer e por algunha que outra casa de hóspedes antes de recalar no 
domicilio máis coñecido da rúa da Ballesta. Vivendas situadas nas rúas de Valverde 
nº 31, Corredera nº 10, San José, e Hernán Cortés nº 7 (Abelleira Méndez e Seixas 
Seoane, 2021: 57). En dous deses enderezos había casas de hóspedes: no número 10 
de Corredera Baja a de dona Josefa Llobregat -rúa na que en 1857 e no número 26, 
preto desa casa, vivía Eduardo Gasset, membro dunha familia afincada en Ponte-
vedra que seguramente coñecía ben aos Armero-; e no 7 de Hernán Cortés outras 
dúas, a de don Víctor Ganron e a de don Manuel Esparza[21]. Ademais, e aínda que 
isto é unha posibilidade entre outras moitas, non cabe descartar que puido ser nas 
vivendas de Corredera ou de San José onde se produciu aquela situación comentada 

[21] Poden verse estes datos na lista de habitantes de Madrid feita neses anos por Fernando Domingo 
López (1857: 218, 220, 222).
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por Alejandra Murguía a Martínez Barbeito (1949a:7) na que Rosalía ao asomárese a 
unha fiestra na festividade do Carme estivo a punto de ser ferida por un “negro” (¿un 
integrante da Milicia Nacional de uniforme escuro?), xa que nos días 14, 15 e 16 de 
xullo de 1856 produciuse a contrarrevolución liderada por O’Donnell que deu fin ao 
“bienio progresista” e tiveron lugar choques entre o exército e as forzas da Milicia 
Nacional nesas rúas ou nas proximidades, con disparos que alcanzaron a xente que 
estaba na súa casa, e, en concreto, na Corredera de San Pablo, a unha señora que 
estaba a refrescarse no faiado da vivenda[22].

Cando Rosalía habita no coñecido domicilio madrileño da rúa da Ballesta, no 
que tamén vive Murguía desde marzo de 1858 (Abelleira Méndez e Seixas Seoane, 
2021: 54 e 58), e atendendo ás circunstancias anteriores, é pouco probable que hou-
bese nel eses faladoiros e intensa vida social cos que habitualmente se describiu a 
súa estancia na cidade, nin que estivese rodeada daquel glamur con que ás veces se 
retratou a casa na que vivían os parentes pobres dos Armero, sen que esta familia 
tivese xa ningunha presenza no Ministerio de Facenda nin puidese axudarlles nas 
súas  cuitas presentes. Ver aos irmáns Bécquer por alí como en bastantes ocasións se 
dixo sen ningún apoio documental, é engadir fantasía a un relato xa de seu bastante  
fantasioso sobre as vivencias  rosalianas na capital. A pesar diso, é posible que ese 
diñeiro da herdanza ben administrado se estirase dabondo para que naquela casa e 
nas anteriores se puidera vivir cunha certa dignidade[23].

A vivenda da rúa da Ballesta foi unha de tantas que tiveron neses anos os Lugín 
Castro, como a da rúa San Jorge, 4, cuarto principal, na que finaba dunha tise cata-
rral ou tuberculose o 4 de abril de 1861 quen máis sufrira coa fuxida de Tomás, a súa 
muller María Castro e Abadía, enterrada no cemiterio xeral extramuros da Puerta 
de Fuencarral (AGA “Expediente de clasificación…”)[24]. Foi despois do pasamento 

[22] Cito algúns sucesos deses días recollidos polos xornais madrileños: “También cuando el fuego 
de cañón y fusilería estaba reconcentrado en la bajada de Santo Domingo, una señora que estaba 
tomando el fresco en una boardilla de la Corredera de San Pablo, recibió un balazo en un brazo, 
de cuyas resultas parece que se halla de bastante gravedad” (Diario oficial de avisos de Madrid, 
1856: 4); “Algunas otras muertes cometidas por tan bárbaros y criminales medios, tuvieron lugar 
en la calle de la Corredera Alta y plazuela de San Ildefonso” (La Nación, 1856: 3); “En la mañana 
del 16, y por espacio de cinco horas consecutivas, estuvieron haciendo ocho ó diez hombres 
una defensa tenaz en la plazuela del Ángel, contra dos compañías de Talavera, que avanzaban 
y retrocedían á cada momento, hasta que vinieron en su auxilio cuatro piezas de artillería, que 
haciendo un fuego mortífero, enfilaron la calle de las Huertas, destrozando diez ó doce casas. En 
dicho sitio se disputaron palmo á palmo el terreno hasta la esquina de la calle de San José” (La 
Iberia, 1856:1-2 ).

[23] Espallando os xornais madrileños de abril de 1856 vense anuncios de cuartos baixos de varias 
pezas en zonas próximas ás das vivendas dos Lugín Castro que oscilaban entre os setenta e os 
cento cincuenta reais ao mes.

[24] A rúa de San Jorge estaba entre a da Raíña e a de Caballero de Gracia, e desapareceu coas obras da 
Gran Vía a partir de 1910. De Carmen  Lugín Castro coñecemos outros dous domicilios en Ma-
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da súa nai cando os orfos, os dous solteiros, solicitaron a pensión xustificando a súa 
extrema pobreza con ese informe xudicial xa citado de outubro de 1861, avalado por 
Murguía e outras dúas testemuñas, Elías Bermúdez del Villar e José María Vivas. A 
pensión foilles denegada o 11 de xaneiro de 1862 entre outras razóns por non poder 
acreditar o pasamento do seu pai (AGA “Expediente de clasificación de pensión…”).

Respecto das testemuñas, sabemos que no ano 1861 o matrimonio Murguía-Ro-
salía vivía en Madrid, onde mantiña unha activa vida creativa e seguramente gozaba 
tamén de certa prosperidade económica, pois ás colaboracións do primeiro en varios 
xornais e á publicación por entregas da novela Flavio de Rosalía, únese a viaxe que a 
parella fixo durante o verán por diferentes territorios peninsulares (Barreiro Fernán-
dez, 2012: 242-245). Así que coñeceron de primeira mán as circunstancias da morte 
da súa tía María Castro e os desacougos e pesadumes nos que estaban a vivir os dous 
curmáns de Rosalía, Carmen e Tomás; daí o papel de Murguía como asinante no de-
vandito informe, no que se di verbo del que é escritor de 28 anos cumpridos, casado, 
que vive na rúa da Estrella, nº 15, principal, e que certifica a verdade do escrito “por 
conocer y tratar a los suplicantes y a sus padres” (AGA “Expediente de clasificación 
de pensión…”). Enderezo o da citada rúa madrileña do matrimonio Murguía-Rosalía 
descoñecido ata o presente e que convén engadir aos xa sinalados por outros autores.

Sobre o coruñés Elías Bermúdez del Villar xa dixera Alejandra Murguía que fora  
quen presentou aos seus pais antes de coñecérense dado que era “amigo de Rosalía”  
(Martínez Barbeito, 1949b: 1), cousa que fixo cando era estudante na Facultade de 
Dereito de Madrid; versión que contradí a de González Besada, que lle atribuía o 
encontro entre os dous a Eduardo Chao. Polo tanto trataríase dunha persoa rela-
cionada coa familia, que aparece nalgúns momentos importantes da mesma, malia 
non ter case presenza na correspondencia de Murguía. Máis tarde exerceu, entre 
outros cargos, o de Funcionario da Administración e Propiedades do estado en 1863, 
administrador de bens nacionais de Ourense a partir de 1865, oficial da Dirección 
da Débeda en Madrid en 1871, Xefe Económico de Facenda en Santander en 1875, 
e director da Fábrica de Tabacos da Coruña desde 1881, posto do que foi cesado en 
marzo de 1884. Finou en novembro de 1885. Menos sabemos de José María Vivas, 
posiblemente funcionario de Facenda, que consta como cesante en 1859 e morto en 
1881.

Dous meses despois daquela resolución denegatoria da pensión para os fillos 
que a solicitaban, a historia dá un xiro sorprendente ao producírese a morte de To-
más  Lugín Armero. Así o testemuñaba José de Sousa  Barbado, reitor da parroquia 
de San  Cristovâo de Rio-Tinto, na diocese do Porto, nun texto escrito en portugués 
e traducido polo cónsul español nesa cidade: 

drid. Vivía na praza de Bilbao, nº 10, cuarto entresollado, cando o seu fillo Alejandro Pérez  Lugín 
foi bautizado en 1870, e na rúa de  Hortaleza, nº 62, cando casou con Antonio Pérez Serrano.
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El día diez del mes de marzo del año 1862 a las siete de la mañana en una casa-fábri-
ca del lugar de Mâo Poderosa de la parroquia de San Cristóbal de Río-Tinto, conce-
jo de Gondomar […] murió repentinamente Don Tomás Lugín Armero, empleado 
en la misma fábrica, de sesenta y ocho años de edad que se decía vecino feligrés de 
esta parroquia. 

E engadíanse algúns datos interesantes:”Se ignoran los nombres de sus padres y 
de los abuelos. No hizo testamento y consta que tenía dos hijos. Fue sepultado en los 
claustros del convento de  Formiga […], concejo de Valongo” (AGA “Expediente de 
clasificación  de pensión…”).

En realidade tiña sesenta e nove anos, case setenta, pero iso era o de menos, 
como o era tamén o saber de que fillos estaba a falar o párroco, se de dous máis que 
engadir aos que deixara en España ou dos dous que en Madrid solicitaban a pensión 
de orfandade. Con esa morte a súa filla Carmen podía cobrar a súa pensión de 2000 
reais -non así o seu irmán Tomás debido a que excedía dos vinte anos que marcaban 
a maioría de idade para os varóns- que lle foi concedida en xullo de 1862.

Epílogo 
En 1877 Carmen casaba con Antonio Pérez Serrano, como xa se dixo, e en 1915 o 
seu fillo Alejandro Pérez Lugín publicaba La casa de la Troya, na que homenaxeaba 
a seu avó ao recuperar  o apelido Armero por medio do personaxe de Augusto Ar-
mero, unha especie de alter ego do autor. Na súa novela póstuma, Arminda Moscoso, 
non só volvía aparecer este personaxe, senón que introducía a un tal Tomás, tío do 
protagonista Ramón Asorey e indiano enriquecido, que de rapaz estivera enamorado 
da entonces moza Peregrina, agora, xa maior, dona do pazo da aldea na que transcu-
rría a obra e á que Tomás volvía da emigración. É dif ícil saber se o feito de ser rico 
era a vinganza do autor polas penalidades familiares pasadas pola súa nai e polo seu 
tío, mais un refacho da historia fixo que o Tomás real (fillo de Tomás Lugín e María 
Castro), Peregrina Compañel e Rosalía, aparecesen facéndose compañía nunha foto 
e nunha carta sen data, pero quizais de ao redor de 1862, que probaba a estreita 
relación da poeta cos Lugín Castro e co máis cativo dos seus curmáns, e quen sabe 
se tamén a súa axuda como intermediaria ou o papel de “carabina” voluntaria nos 
posibles desvelos amorosos do seu primo pequeno.
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ANEXO
 

Xenealoxía provisoria de Tomás Lugín Armero, tío 
de Rosalía de Castro, e dos seus fillos Lugín Castro*

* Nos casos dos fillos de José García de Lugín e Margarita Armero figura “de Lugín” entre paréntese  
porque adoitaban usar  só o García Armero como apelido. Pola contra, os fillos de Manuel García de 
Lugín e Tomasa Armero, pais de Tomás Lugín, prescindían –aínda que non sempre- do “García de” 
en favor do Lugín Armero. Na actualidade os únicos membros desa familia galega que conservan o 
apelido “Armero” son os descendentes de Francisco García Armero. Josefa Armero meteuse monxa, 
polo que non tivo descendencia. 
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María Sebastiana Armero, tía de Tomás Lugín, e Manuel Benito Cardecid, foron os tataravós 
maternos de Ramón Cabanillas; mentras que Francisca Javiera García Armero, curmá de Tomás 
Lugín,  e Mariano Lloves Padín, foron tamén tataravós maternos de Carmen Martín Gaite.
Josefa Armero meteuse monxa, polo que non tivo descendencia.
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“Nasín cand’as prantas nasen”:
Unha proposta metodolóxica para
a transcrición rítmica da poesía[1]

A respecto das dificultades para tratar o ritmo dun punto de vista teórico, dicía o poeta 
Paul Valéry “lin e forxei vinte definicións de ritmo, das cales non adopto ningunha” 
(García Carcedo 2002: II). Nesa mesma liña, sinala Amorim de Carvalho (1987: 22):

É mais fácil sentir o ritmo do que explicá-lo; e quando se pretende explicá-lo, o 
critério da repetição leva, por vezes, a extensões abusivas do conceito de ritmo.

A pesar de que a identificación do ritmo dunha poesia non acostuma provocar 
grandes discordancias, cando esta pasar para unha partitura, cada compositor ou com-
positora séntea musicalmente dunha maneira persoal. Se o Lied alemán representa a 
orixe da canción de cámara, Goethe é un dos poetas máis utilizados polos composito-
res románticos, por conseguinte, seleccionamos precisamente como mostra de adap-
tación musical os versos iniciais deste poema de Mignon pertencente ao seu romance 
Wilhelm Meisters Lehrjahre (“Os anos de aprendizaxe de Wilhelm Meister”). Este tex-
to foi musicado por algúns dos autores de Lieder máis relevantes do XIX, como Franz 
Schubert, Hugo Wolf, Franz Liszt ou Carl Zelter. O comezo do poema di “Kennst du 
das Land, wo die Citronen blühn” (“Coñeces o país onde florecen os limoeiros”).

Versión de Franz Schubert (1950: 155)

VA
R

IA

Eliseu Mera Quintás
eliseu@edu.xunta.gal



Versión de Hugo Wolf (ca. 1900: 25)

Versión de Franz Liszt (1921: 68)

[1] Este texto foi escrito orixinariamente na norma da Ortografia galega moderna confluente com portu-
guês no mundo (Através Editora 2017) e adaptado ás Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma 
galego (Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega 2003) por esixencia desta publicación.
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Versión de Carl Zelter (1828: sen numerar)

DATOS COMPARATIVOS
Compositor Tonalidade Dinámica Compás
Franz Schubert La maior Mässig Dous por catro
Hugo Wolf Sol bemol maior Langsam und sehr 

ausdrucksvoll
Tres por catro

Franz Liszt Fa sostido maior Sehr langsam und 
sehnsuchtsvoll

Seis por catro

Carl Zelter La maior Tief bewegt doch nicht zu 
schwer

Dous por 
catro[2] 

Aínda que nesta introdución só vaiamos comentar aspectos superficiais do tra-
tamento rítmico do poema, poderiamos analizar outros elementos como a estrutura, 
a extensión vocal, a función do piano, características da melodía… Isto dános unha 
idea do complexo que resulta facer un estudo en profundidade do tratamento musi-
cal dun texto literario.
 
Dinámica. Gradualmente, as indicacións de dinámica irían do “moi lento e con sau-
dade” de Liszt, seguido do “lento e expresivo” de Wolf, do “profundamente comovi-
do, mais non moi lento” de Zelter até o Moderato de Schubert. Canto ás tonalidades, 
Wolf e Liszt utilizan dúas moi pouco frecuentes e de dif ícil lectura para un/ha pia-
nista, en canto o la maior de Schubert e de Zelter xa se encontraría dentro das mais 
habituais.
[2] Mencionamos neste cadro só a fórmula de compás utilizada nesta frase inicial.
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Ritmo. Xa entrando en aspectos rítmicos, Schubert, Zelter e Wolf escolleron un 
compás de pulso simple, binario nos dous primeiros casos e ternario no último. A 
escolla de Liszt foi pouco habitual dentro da música da altura, non por ser un com-
pás binario de pulso composto senón pola fórmula de seis por catro (combinada con 
tres por dous), máis propra da polifonía renacentista que da canción romántica. Se 
transcribimos ritmicamente a melodía vocal, encontramos as versións a seguir:

Franz Schubert

Carl Zelter

Hugo Wolf

Franz Liszt

As tres primeiras versións coinciden en comezar co texto no primeiro pulso do 
compás e facer o mesmo para a conclusión da frase. No entanto, Liszt fai totalmente 
o contrario ao colocar o “Kennst” (“Conheces”) como anacruse e formando unha 
síncopa, mantendo a inestabilidade rítmica até o substantivo “Land” (“país”), que 
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vemos no comezo do segundo pulso do compás. No final da frase, escolle o último 
terzo do segundo pulso, isto é, a parte máis fraca do compás para colocar o “blühn” 
(“florecen”) final. Entendemos que a intención de Liszt ao fuxir dos pulsos fortes dos 
compases xerando inestabilidade é a de adecuar o ritmo musical á prosodia dunha 
interrogación, frente ao carácter afirmativo das tres versións anteriores.

As propostas de Schubert e de Zelter teñen un claro paralelismo neste comezo 
da peza, se callar, trátase dunha homenaxe do segundo ao primeiro. Nos dous casos 
os pulsos fortes dos compases caen sobre “Kennst”, “Land”, “die” e “blühn”. Sorprende, 
a priori, a escolla do determinante “die” frente a “Citronen” (“limóns”) para o primei-
ro pulso do terceiro compás. Seguramente isto se deba a tentar manter o balanceo do 
pulso do dous por catro sen prolongar excesivamente ningunha sílaba e poder caer 
no comezo do seguinte compás cun conclusivo “blühn”.

O tres por catro escollido por Wolf dá máis marxe para introducir máis texto 
no segundo compás e permite colocar a tónica de “Zitronen[3]” no pulso forte do 
seguinte, aínda que precise de utilizar unha mínima para poder completar o compás 
e concluir con “blühn” no seguinte pulso forte.

Mais o noso obxectivo inicial é tentarmos determinar se é posíbel transcribir 
ritmicamente un poema achegándonos á idea que estaba na mente do poeta. Isto 
non implica en absoluto que deba ser un paradigma para o compositor, nin que teña 
máis calidade artística unha canción polo feito de o procurar. Como xa foi sinalado, 
tentamos localizar a presenza de elementos do folclore galego, primeiro, no ritmo 
poético, e segundo, nas versións musicais.

A primeira tentación que podemos ter á hora de transcribir ritmicamente un 
poema é identificarmos verso con compás. Mais isto confronta fundamentalmente 
con dous elementos (cf. Amorim de Carvalho 1987: 32-39):

- Un compás comeza necesariamente cun acento. Se un verso comezar por sílabas 
átonas, estas deben ser trasladadas ao compás anterior en función de anacruse[4].

- Unha idea musical acostuma culminar no primeiro pulso dun compás, en canto 
nun verso é máis frecuente que o acento principal se localice no final.

Perante a dificultade de estabelecermos unha base teórica estrita para a rea-
lización de transcricións rítmicas de textos, corremos dous riscos: unha excesiva 
flexibilidade que dea unha grande marxe para a subxectividade de quen transcribe, 
ou un exceso de rigor que non recolla particularidades do texto que se está a estudar.
[3] Optamos por manter neste caso a ortograf ía utilizada polo compositor.
[4]  Curiosamente, este termo ten unha orixe literaria, pois provén do grego “anakrousis”, que “designaba 

unha ou máis sílabas que se encontraban no inicio de certos versos líricos antes da sílaba acentuada” 
(Med 2012:148).
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Os reparos á primeira hipótese non son dif íciles de ver, se deixamos o criterio 
de transcrición na vivencia de quen o fixer, estariamos probabelmente a reflectir o 
ritmo da persoa transcritora en vez do que tiña o autor/a do texto.

A respecto desta segunda hipótese, Raymond Monelle móstranos varios exem-
plos de transcrición rítmica que identifican un grupo rítmico dun único acento cun 
compás, onde a sílaba tónica acostuma ter un valor máis longo e as átonas mais 
curto, na nosa opinión, de maneira pouco xustificada nalguns casos, mais non imos 
afondar agora neste aspecto (cf. 1989: 251-257). Con esta práctica estariamos a ex-
cluír todos os compases definidos pola presenza de varios acentos, como o emble-
mático compás completo (4/4).
 Para reducirmos ao mínimo a presenza de arbitrariedades na transcrición 
final, aplicamos este sistema dividido en tres pasos:

a) Transcrición inicial. Este primeiro proceso ten a simple intención de mostrar a 
distribución de acentos de cada verso, isto é, o ritmo. Consiste en facer unha trans-
crición puramente rítmica coas características a seguir:

 - Introdución dum verso en cada compás.
 - Transcrición silábica en que cada sílaba corresponde cunha corchea.
 - Indicación dos acentos de cada verso.

Aínda que non sexa posíbel -por vía de regra- identificar compás con verso, pois 
este acostuma representar unha unidade semántica estabelecida conscientemente 
polo escritor/a, achamos necesaria esta conexión inicial a modo de referencia para a 
transcrición final. Realizamos aquí unha análise dos pés rítmicos para identificarmos 
a posíbel existencia de patróns.

b) Determinación de acentos iniciais. Como un compás musical debe comezar 
cun acento (quer sobre unha nota, quer sobre unha pausa), nun verso isto non é 
necesario, e realizamos unha segunda transcrición situando os principais acentos no 
comezo de cada compás. Agora xa non podemos falar de unidades poéticas (versos) 
senón musicais (compases). Nesta altura describimos hipóteses a respecto dos tipos 
de compás e de pulso que poden corresponder co ritmo xerado.

A simple vista, o máis lóxico podería parecer colocar cada verso dentro dun 
compás que tiver tantos pulsos como acentos principais o texto, isto tornaría o noso 
traballo nunha tarefa moi simple. Porén, o compás ten unha estrutura regular que 
comeza sempre cunha parte forte, sendo as demais fracas ou medio-fracas, un ver-
so pode comezar por unha -ou por varias- sílabas átonas e o acento principal pode 
aparecer en calquera punto, de aí que non se poida estabelecer esa analoxía verso=-
compás.
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Imos mostrar un exemplo para ilustrar os problemais desta analoxía. Nos versos 
“Nasín cand’as prantas nasen,/ no mes das froles nasín” (de Castro 1863: 9) teriamos 
dous versos con tres acentos principais en cada un. Como imos ver máis adiante, esta 
acentuación levaríanos a pensar nun compás ternario (debido aos tres acentos por 
verso) e de pulso composto como o de 9/8. Imos conferir se esta solución podería 
facer sentido.

Esta sería unha simple transcrición onde apenas se marcan os acentos:

Isto non se podería transcribir literalmente para ningún compás padrón ao non 
comezar ningún dos versos cunha sílaba acentuada. Para podermos facelo, teriamos 
que trasladar as sílabas tónicas iniciais para o final do compás anterior desenvolven-
do unha función de anacruses:

Agora si temos dous versos que comezam por un acento. Poderiamos ter optado 
por considerar esta transcrición como definitiva, pois temos estabelecidos os com-
pases e determinado os principais acentos. No entanto, se facermos unha lectura li-
teral desta transcrición, sen pausas e sen prolongarmos determinadas sílabas tónicas 
encontrariamos un ritmo totalmente mecánico que dificilmente podería ser o que 
tiña a autora na mente.

c) Transcrición final. Dificilmente unha simple transcrición rítmica duns versos 
en que cada sílaba corresponde cunha soa figura musical pode cadrar cos compases 
musicais tradicionais sen realizarmos correccións, como a introdución de valores 
máis longos sobre sílabas tónicas que realizamos en determinados casos, ou de pau-
sas. Podemos comprobar isto no exemplo escollido.

O ritmo que definimos poderíanos conducir a un compás ternario (por haber 
tres acentos en cada período) de pulso composto (pola predominancia dun ritmo 
dáctilo “sin-can-das”, “na-sen-No”, “fro-les-na”), que se podería resolver de dúas ma-
neiras, xeneralizando a pulso composto corrixindo os pés troqueos (“na-sen”, “mes-
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das”, “ni-ña”) quer aumentando a duración das sílabas tónicas, quer mediante a utili-
zación de valores irregulares:

Formalmente non se podería pór ningún senón, o número de acentos corres-
ponde co de cada verso e o pulso de cada compás cadra cunha sílaba acentuada. 
Podemos xa respirar felices por obtermos un sistema perfecto para a transcrición 
rítmica dun texto poético? Infelizmente non, pois as palabras que levan o acento 
principal de cada verso, isto é, “nasen” (v. 1) e “nasín” (v. 2) están localizadas no 
terceiro pulso, que é o máis fraco nun compás ternario, por tanto sería necesario 
facermos axustes até obtermos unha fórmula mais satisfactoria. Se alargarmos o uso 
dun compás binario para estes dous versos, este sería o resultado:

Esta fórmula podería resultar máis aceptábel, mais achamos excesivo facer unha 
pausa tan longa no medio dun fragmento que utiliza a mesma palabra para comezar 
e para concluír os dous versos, por iso resolvemos conectar os dous versos no mes-
mo pulso alternando un compás binario con outro ternario respectando os princi-
pais acentos dos dous versos.

Na análise rítmica deste poema explicaremos máis a fondo por que chegamos 
a esta conclusión. O que simplemente queriamos marcar nesta pequena introdu-
ción é, por unha parte, a importancia de estabelecermos un sistema que nos permita 
obxectivar ao máximo o proceso da transcrición rítmica e, pola outra, a necesidade 
de recorrermos a elementos correctores -onde non está ausente unha certa carga 
subxectiva- para que o resultado final sexa coherente musical e poeticamente.
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Nasín cand’as prantas nasen
Esta poesía, que trata dun amor non totalmente correspondido, inicial a segunda 
sección de Cantares gallegos. A súa estrofa corresponde cun romance de vinte e dous 
versos que toma como inspiración unha estrofa tradicional de versos octosílabos, 
con rima asonante nos pares ficando libres os impares que a autora coloca en cursivo 
no final do poema. Foi musicada por Andrés Gaos (1874-1959) e por Jesús García 
Leoz (1904-1953).

Texto orixinal (de Castro 1863: 9-10)

Nasin cand’as prantas nasen,
No mês das froles nasin,
Nunh’alborada mainiña,
Nunh’alborada d’abril.
Por eso me chaman Rosa
Mais à do triste sorrir
Con espiñas para todos
Sin ningunha para tí.
Dés que te quixen, ingrato,
Tod’acabou para min,
Qu’eras ti para min todo
Miña groria e meu vivir.
De que pois te queixas, Mauro?
De que pois te cheixas, di,
Casdo sabes que morrera
Por te contemplar feliz?
Duro cravo me encrabaches
Con esse teu maldesir,
Con esse teu pedir tolo
Que non sei que quer de min,
Pois dinche canto dar puden
Avariciosa de ti,
O meu corason che mando
C’unha chave par’ ó abrir,
Nin eu teño mais que darche,
Nin ti mais que me pedir.
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Transcrición inicial



“NASÍN CAND’AS PRANTAS NASEN”: UNHA PROPOSTA METODOLÓXICA PARA A TRANSCRICIÓN RÍTMICA DA POESÍA260

No conxunto da poesía encontramos as estruturas rítmicas a seguir:

Estrutura 1
Representación: UU/UUU/U   Versos: 7, 8, 12, 15, 17, 24
Análise: Unha sucesión de dous pés peonios de terceira (UU-U). É a estrutura máis 
frecuente neste poema que, de facto, coincide coa do segundo verso da copla popu-
lar. Móstranos claramente un ritmo de pulso simple.

Estrutura 2
Representación: UUU/UU/   Versos: 6, 9, 18, 22
Análise: Un pé peonio de cuarta (UUU-) máis un anapesto (UU-) que nos suxiren 
un pulso composto.

Estrutura 3
Representación: UUUU/U/   Versos: 16
Análise: Pé proceleusmático (UUUU) máis anf íbraco (U/U). A súa singularidade 
provén dun comezo con catro sílabas sen acento, o cal produce un grande efecto de 
contraste ao romper o ritmo dos versos anteriores, mais perderíase se se repetir con 
moita frecuencia. Esta característica deixa abertas as diversas hipóteses do pulso.

Estrutura 4
Representación: UUU/U//U   Versos: 19
Análise: O comezo do verso mostra un paralelismo co anterior “con ese teu…”, mais 
o final presenta dous acentos consecutivos, pois “pedir” (v. 20) ten un peso similar 
ao de “maldesir” (v. 19), mais acrecéntase un adxectivo de gran carga semántica 
como é “tolo” (v. 20) cuxa introdución se reforza por esa certa ruptura rítmica, de 
aí que consideremos que estamos perante un peonio de cuarta (UUU/) e un antis-
pasto (U//U). As tres sílabas iniciais sen acento e os dous acentos seguidos non nos 
permiten chegar a ningunha conclusión rítmica clara por en canto.

Estrutura 5
Representación: U/UUUU/U   Versos: 21
Análise: O mais sinxelo seria interpretalo como un peonio de segunda (U/UU) 
máis outro de terceira (UU/U). No entanto, a lectura deste verso condúcenos, an-
tes ben, a unha división en tres períodos (U/U I UUU I /U), que corresponderían 
cun pé anf íbraco, un tríbraco e un troqueo. Optamos por non acentuar a sexta sí-
laba, a pesar de ser un verbo (“dar”), porque dá a sensación de estar aí situado máis 
para completar metricamente o verso do que dar significado, pois este non variaría 
no caso de ser omitido (“pois dinche canto (dar) puden”). Se acentuarmos a sexta 
falariamos dun pé anapesto en lugar dun tribráquico. A secuencia de catro sílabas 
sen acento tamén deixa abertas todas as hipóteses rítmicas.
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Estrutura 6
Representación: U/UU/U/U   Versos: 1, 5, 13, 14, 23
Análise: Temos aquí tres pés, un iambo (U/), un peonio de terceira (UU/U) máis 
un troqueo (/U), isto é, unha anacruse, un pulso composto e dous simples. Como 
vemos, Rosalía toma o ritmo do verso 23, que corresponde co comezo da copla 
popular en que se inspira.

Estrutura 7
Representación: /UU/UU/U   Versos: 3, 4, 10
Análise: Esta é unha estrutura totalmente regular de pulso ternario formada por 
dous dáctilos (/UU) mais un troqueo (/U), que musicalmente pode tornar numa 
estrutura de pulso composto acrecentando unha pausa no final quer prolongando 
o valor da sílaba tónica.

Estrutura 8
Representación: U/U/UU/   Versos: 2
Análise: Temos aquí un anf íbraco (U/U) máis un coriambo (/UU/), isto é, a suce-
sión dun pulso simple mais un composto.

Estrutura 9
Representación: U//UUU/U   Versos: 25, 26
Análise: En realidade os versos 25 e 26 non son idénticos, pois o primeiro ten unha 
sílaba mais (segundo a versificación castelá) ao acabar en palabra grave, en canto o 
segundo faino en aguda. Como para o seu tratamento musical isto non supón nin-
gunha diferenza, considerámolos iguais aplicando a forma do verso 25, isto é, un pé 
iambo (U/), un peonio de primeira (/UUU) máis un troqueo (/U).

Estrutura 10
Representación: UU/U/U/   Versos: 20
Análise: Temos aquí un pé anapesto (UU/) máis dous iambos (U/) que nos levan a 
un pulso basicamente simple.

Estrutura 11
Representación: UU/UU//U   Versos: 11
Análise: Dous anapestos (UU/) mais un troqueo (/U) O feito de iren dous acen-
tos xustapostos é a causa da súa singularidade, mais o grande peso semántico do 
pronome “min” e do indefinido “todo” fan que non achemos conveniente suprimir 
ningún dos dous acentos. Non obstante, esta fórmula está certamente conectada 
con Estrutura 1, pois sitúa os acentos na terceira e na cuarta sílaba de cada verso. Os 
dous anapestos crean un pulso ternario, mais os dous acentos consecutivos rómpe-
no para enfatizar ese “todo”.
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Primeira transformación
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Estrutura 1
Representación: /UU/U  Compases: 1, 24
Número de acentos: 2  Pulso: Composto + simple
Hipóteses:
a) Dividir este período nun compás de pulso composto e noutro simple.
b) Xeralizar o pulso composto aumentando a duración da sílaba tónica do segundo 

período rítmico ou acrecentando unha pausa no final.
c) Xeralizar o pulso simples reducindo os valores das tres sílabas iniciais mediante 

unha tercina de corcheas.

Estrutura 2
Representación: /UU/U/UU  Compases: 2
Número de acentos: 3  Pulso: Composto + simple + composto
Hipóteses:
a) Dividir este período en tres compases: un de pulso composto, un simple e outro 

composto.
b) Xeralizar o pulso composto aumentando a duración da sílaba tónica do segundo 

período rítmico ou acrecentando unha pausa no final.
c) Xeralizar o pulso simple reducindo os valores das tres sílabas iniciais e das tres 

finais mediante dúas tercinas de corcheas.

Estrutura 3
Representación: //UU/UU  Compases: 3
Número de acentos: 3  Pulso: Simple + composto + composto
Hipóteses:
a) Dividir este período en dous compases: un de pulso simple e outro composto.
b) Xeralizar o pulso composto aumentando a duración da sílaba tónica do primeiro 

período rítmico ou acrecentando unha pausa no final.
c) Xeralizar o pulso simple reducindo os valores do segundo e do terceiro período 

rítmico mediante dúas tercinas de corcheas.

Estrutura 4
Representación: /U/UU/UU  Compases: 4, 10
Número de acentos: 3  Pulso: Simple + composto + composto
Hipóteses:
a) Dividir este período en dous compases: un de pulso simple e outro de pulso 

composto.
b) Xeralizar o pulso composto aumentando a duración da sílaba tónica do primeiro 

período rítmico ou acrecentando unha pausa no final.
c) Xeralizar o pulso simple reducindo os valores do segundo e do terceiro período 

rítmico mediante dúas tercinas de corcheas.
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Estrutura 5
Representación: /U/UU/U  Compases: 5, 13
Número de acentos: 3  Pulso: Simples + composto + simples
Hipóteses:
a) Dividir este período en tres compases: un de pulso simple, outro composto e 

outro simple.
b) Xeralizar o pulso composto aumentando a duración da sílaba tónica do primeiro 

e do terceiro período rítmico ou acrecentando unha pausa no final destes.
c) Xeralizar o pulso simple reducindo os valores do segundo e período rítmico 

mediante unha tercina.

Estrutura 6
Representación: /UUUU/UU  Compases: 6, 18, 22
Número de acentos: Dous  Pulso: Simples
Hipóteses:
A fin de termos dous períodos regulares, poderíase:
a) Introducir un medio-acento na terceira sílaba.
b) Utilizar valores máis breves no primeiro período rítmico.

Estrutura 7
Representación: /UU/UUU  Compases: 7, 15, 17
Número de acentos: Dous  Pulso: Composto + simple
Hipóteses:
a) Dividirmos este período en dous compases, un de pulso composto e outro sim-

ple.
b) Acrecentarmos a duración da sílaba tónica do primeiro período.
c) Aplicarmos unha tercina nas sílabas do primeiro período e dividimos o segundo 

período en dous.
d) Utilizarmos valores mais breves para algunhas sílabas do primeiro ou do segun-

do período.

Estrutura 8
Representación: /UUU/UUU  Compases: 8, 12, 25
Número de acentos: 2  Pulso: Simple + simple
Hipóteses:
Non precisaria de modificar nada, aparentemente sería un compás binario ou cua-
ternario simples.

Estrutura 9
Representación: /UUU/UU  Compases: 9
Número de acentos: 2  Pulso: Simple + composto
Hipóteses:
a) Dividirmos este período en dous compases, un de pulso simple e outro composto.
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b) Acrecentarmos a duración da sílaba tónica do segundo período.
c) Aplicarmos unha tercina de corcheas nas sílabas do segundo período e dividimos 

o primeiro período en dous.
d) Utilizarmos valores máis breves para algunhas sílabas do primeiro ou do segun-

do período.

Estrutura 10
Representación: /UU/UU/  Compases: 11
Número de acentos: 3  Pulso: Composto + composto + simple
Hipóteses:
a) Dividirmos este período en dous ou tres compases, un ou dous de pulso com-

posto e outro simple.
b) Prolongarmos a duración da sílaba do terceiro período ou acompañar dunha 

pausa a seguir.
c) Reducirmos os valores dos dous primeiros períodos mediante dúas tercinas.

Estrutura 11
Representación: /UU/UU/U  Compases: 14
Número de acentos: 3  Pulso: Composto + composto + simple
Hipóteses:
É un caso moi similar ao da estrutura anterior:
a) Dividirmos este período en dous ou tres compases, un ou dous de pulso com-

posto e outro simple.
b) Prolongarmos a duración da sílaba do terceiro período ou acompañar dunha 

pausa a seguir.
c) Reducirmos os valores dos dous primeiros períodos mediantes dúas tercinas.

Estrutura 12
Representación: /UUUUU/U  Compases: 16
Número de acentos: 2  Pulso: Simples+ simple
Hipóteses:
a) Introducir un medio-acento (se for posíbel) na quinta sílaba do primeiro período.
b) Utilizarmos valores máis breves para algunhas das sílabas do primeiro período.

Estrutura 13
Representación: /UUU/U/  Compases: 19
Número de acentos: 3  Pulso: Simple + simple + simple
Hipóteses:
Se prolongamos a duración da última sílaba tónica, ou introducimos unha pausa a 
seguir, sería un compás binario ou cuaternario de pulso simple, para isto último só 
precisaria de dividir o primeiro período en dous.
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Estrutura 14
Representación: /UUU/U/  Compases: 20
Número de acentos: 3  Pulso: Simple + simple + simple
Hipóteses:
Caso similar ao da estrutura anterior, sería un compás binario ou cuaternario de 
pulso simple, para isto último só precisaría de dividir o primeiro período en dous.

Estrutura 15
Representación: /U/UUUU  Compases: 21
Número de acentos: 2  Pulso: Simple + por determinar
Hipóteses:
a) Dividirmos este período en dous compases, no caso de determinarmos que o 

segundo período non for simple.
b) No caso dun compás de pulso simple: agruparmos as sílabas de dúas en dúas 

acrecentando a duración dalgunha do segundo período ou introducindo unha 
pausa no final.

c) No caso dun compás de pulso composto: poderíase prolongar a primeira sílaba 
tónica do primeiro período (ou introducir unha pausa a seguir) e a primeira do 
segundo.

Estrutura 16
Representación: /U   Compases: 23
Número de acentos: 1  Pulso: Aparentemente simple
Hipóteses:
Este é o único caso en que non nos limitamos a mover o acento final para o seguinte 
compás. Como o seguinte verso é o primeiro da copla popular en que se inspira a 
poeta, optamos por non fusionar a sílaba final do verso 22 co 23, senón introducir 
unha pausa. Achamos pouco produtivo avanzar unha hipótese neste caso antes de 
termos definido o ritmo dos compases 22 e 23.
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Transcrición rítmica final
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Compases 1-6: Encontramos unha notábel prevalencia de pulsos compostos (dez sobre 
dezasete). No resto dos casos, mesmo tratándose de pulsos simples, a lóxica lévanos 
nalguns deles a prolongarmos a sílaba tónica cunha semínima (“prantas”, c. 1; “mês”, c. 2; 
“mainiña”, c. 4; “chaman”, c. 6; “Rosa”, c. 7). No terceiro compás optamos por combinar a 
prolongación da tónica “abril” cunha pausa de corchea a modo de respiración após dous 
versos en que o verbo “naser” se repite en tres ocasións. No compás quinto achamos 
necessario introducir unha pausa de corchea ao se tratar do final da estrofa, no entanto, 
tamén se podería ter atribuído unha semínima para enfatizar a palabra “abril” prescin-
dindo da pausa ao comezar o seguinte verso pola fórmula consecutiva “por eso”.

Non encontramos neste fragmento obstáculos para manter a distribución de 
sílabas por compás determinada na transcrición anterior. Como ficou claro que o 
compás escollido deveria ter un pulso composto, o número de acentos por compás 
levounos a transcribir o primeiro con seis por oito, e os cinco restantes con nove por 
oito. Se quixermos regularizar todo este fragmento con un ou co outro deveriamos 
introducir demasiadas modificacións rítmicas dif íciles de xustificar.

Compases 7-8: Comeza o verso coa sílaba final de “sorrir”, que acompañamos dunha 
pausa de corchea para reforzarmos a vírgula textual. Coa introdución da palabra “es-
piñas” (c. 7) muda completamente o ritmo poético levándonos a un terreo de pulso 
simple, con acentos principais sobre esta mesma palabra e tamén sobre “todos” e 
sobre “ningunha” (c. 8); e os secundarios sobre as preposicións “con”, “para” (c. 7), 
“sin” e outra vez “para” (c.8).

Poderiamos ter optado por un compás dous por catro, mais non consideramos 
prudente dividir os versos en compases diferentes sen ser necesario, por iso final-
mente optamos polo ordinario.

Compases 9-12: Temos aquí seis claros pulsos compostos sobre nove hipotéticos, 
no resto dos casos prolongamos os pronomes pessoal “tí” (c. 9) e o adxetivo “ingra-
to” (c. 10) en ambos os dous casos trátase de sílabas tónicas no primeiro pulso do 
compás.

O segundo pronome “min” do compás 11 merece unha explicación especial, 
pois ten a dificultade de ir sucedido por outra sílaba tónica (“todo”, c. 14), que inicia 
unha secuencia de pulsos binarios como imos ver mais adiante, e que non deveria 
completar o pulso con pausas, pois non se xustifica textualmente (“Qu’eras ti para 
min todo”, c. 12-13). É o único caso onde nos vimos na obriga de utilizar unha semí-
nima puntuada, non sendo a solución ideal senón a que menos desaxustes provoca, 
na nosa opinión.

Unha vez esclarecida a necesidade de aplicar un compás de pulso composto, 
escollemos nove por oito por respectar os tres acentos por compás que rexistramos 
anteriormente.
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Compases 12-23: Regresamos aquí a un ritmo binario, pois de trinta e nove hipoté-
ticos pulsos, vinte e sete estarían formados por sucesións binarias de corcheas. Nos 
outros puntos resultou natural prolongar a tónica de “vivir” (c.13) polo seu signifi-
cado e carácter conclusivo; preceder a anacruse “de” (c. 13) dunha pausa de corchea; 
prolongar o interrogativo “que” (c. 14, 16), a sílaba tónica de “Mauro” (c. 15) unha 
pausa de corchea após a forma verbal “di” (c. 17) e despois da pregunta finalizada con 
“feliz?” (c. 19); e preceder a preposición “con” doutra pausa de corchea.

Debemos salientar dous casos onde tivemos que utilizar outros recursos. No 
compás 20 aplicamos unha tercina de corcheas sobre a secuencia “teu-mal-de”, de 
pulso claramente composto. A outra alternativa tería sido converter as corcheas so-
bre sílabas átonas (“mal-de”) en semicorcheas, mais preferimos reservar esta medida 
para situacións mais excepcionais. Entre o final do compás 21 e o comezo do 22 
encontramos dous acentos consecutivos que resolvemos prolongando a tónica de 
“pedir”, mesmo tratándose dun pulso débil. Consideramos a alternativa de realizar 
un paralelismo co compás anterior desta maneira:

Sería tal vez a fórmula máis lóxica, mais non gostamos de posicionar a sílaba 
tónica “-dir” como terceira corchea dunha tercina no punto máis débil do compás 
(explicamos no seguinte parágrafo a selección de compases), de aí que preferisemos 
resolver da maneira indicada.

A fin de mantermos o verso íntegro dentro do mesmo compás non separando a 
“groria” e o “vivir”, optamos por un compás ordinario, porén poderia ter sido posíbel 
dividilo en dous dous por catro formando unha secuencia de tres compases iguais, 
mais non achamos lóxico rompermos o principio de integrar as ideas do texto en 
unidades musicais na simple procura dunha certa uniformidade visual.

Como observamos que as dúas preguntas “De que pois te queixas, Mauro? / De 
que pois te queixas di” (v. 13.14) mostran un paralelismo rítmico, entendemos que 
este debería ser refletido na transcrición, por iso foi necesario partir o primeiro verso 
en tres compases (c. 14-16) tres por catro cunha pausa de corchea após a conclusión 
da primeira pregunta e outra para lanzar a segunda a contratempo (c. 15).

Para os compases 17-22 utilizamos unha fórmula de ordinario para a que só 
detectamos as dúas dificultades xa expostas.

Compases 23-25: As principais dificultades que encontramos para a transcrición 
destes dous compases foron as derivadas de secuencias de catro sílabas sen acento 
“che-can-to-dar5” (c. 23) e “den-a-va-ri” (c. 24), e resolvemos aplicar grupos rítmicos 
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de tres corcheas, que terían demasiado peso rítmico para sere consideradas tercinas 
dentro dun compás de pulso simples. De facto, o resto das sílabas encaixan con natu-
ralidade no compás nove por oito ao acrecentarmos unha pausa entre “min” e “Pois” 
(c. 23) e ao prolongarmos as tónicas de “dinche” (c. 23) e de “puden” (c. 24).

Canto ao compás 25, se analizarmos só a copla final, probabelmente teriamos 
decidido uniformizala cun compás ordinario xuntando as sílabas “meu-co-ra” nun-
ha tercina de corcheas, mais como é integrada noutro poema que copia o ritmo do 
primeiro verso da copla popular (v. 23) para o seu primeiro verso, entendemos que 
o mais coherente é mantermos a pulso composto nos dous casos. Optamos por non 
fragmentar o compás 25 en dous, deixando o “ti” final máis a anacruse “O” nun com-
pás e o resto nun seis por oito igual ao inicial porque entendemos que isto desfaria a 
integración do poema rosaliano na copla popular.

Compases 26-29: A abundante sucessón de sílabas tónicas e átonas lévanos outra 
vez a un pulso simple que precisou de poucas correcións. A énfase dos pronomes 
persoais “eu” (c. 27) e “ti” (c. 28) foi marcada cunha semínima, e a vírgula textual do 
compás 28 foi representada por unha pausa de corchea que permite introducir o 
“nin” a contratempo.

As últimais sílabas desta copla formularon máis unha situación singular, pois 
temos unha secuencia de catro delas sen acento “mais-que-me-pe” (c. 28). Unha po-
sibel solución sería tornar o compás en un cinco por catro, colocando dúas corcheas 
nos dous últimos pulsos, mais esta adición dun pulso parece-nos unha ruptura do 
ritmo que non se xustifica se declamarmos o texto con atención. Por iso decidimos 
finalmente asignar a estas sílabas catro semicorcheas, pois, cando falamos, temos a 
tendencia a pronunciar máis rapidamente unha sucesión de sílabas átonas do que as 
tónicas.
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A aparición de Juan Compañel
Breves notas biográficas do editor do 
Rexurdimento

Introdución
José López de la Vega, un médico humanista nado en Ferrol, publica a crónica do 
enterro de Francisco Añón[1]. Nas páxinas de Faro de Vigo detalla que ás seis da tarde 
do 21 de abril de 1878 era enterrado en Madrid, lonxe da patria, o “abogado de la 
ilustre Universidad compostelana y uno de los más inspirados defensores de la verde 
Erín española”.

O cronista implicárase dende mozo no Rexurdimento, no cal tería unha até ago-
ra descoñecida pero frutífera actividade intelectual. Porque López de la Vega formá-
rase, segundo recorda Waldo Álvarez Insua en Ecos de mi patria (1891), na USC de 
1841-46 coincidindo con Antolín Faraldo, Vicente Manuel Cociña, Neira de Mos-
quera e o mesmo Francisco Añón: “ningún poeta gallego le aventajó en la pureza de 
nuestra idioma, en el gusto descriptivo, la ternura y la sencillez; era realmente el más 
delicado intérprete de nuestros labradores y gente de mar”. 

A ausencia da multitude no sepelio explícase porque “su fallecimiento no se 
anunció por los periódicos, solo le acompañamos algunos de sus más íntimos ami-
gos”. De entre eles, un cabo do outro, Manuel Murguía e Juan Compañel[2]. 

A presenza do editor e impresor de Cantares gallegos debeu ser casual pois xa 
marchara a Cuba tras a queda da I República (1873-74). Pero Compañel seguía entre-
lazado cos proxectos político-culturais do rexionalismo galego (e por rexionalismo 

[1] “Don Francisco Añón Paz ha muerto. RIP”, Faro de Vigo (27-IV-1878).
[2] Outro dos presentes é Eugenio Montero Ríos, quen o favorecera para traballar no Mi-

nisterio de Gracia y Justicia tras vir recomendado por Joaquín Compañel, irmán de 
Juan. 
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Xurxo Martínez González



entendemos a segunda fase do proceso de construción do imaxinario nacional co-
lectivo). En realidade, a relación entre o matrimonio Murguía de Castro e Compañel 
vén de lonxe e continuaría máis alá da morte da escritora. Pensemos, por outra parte, 
que tiñan familia en común: a estirpe Chao[3]. 

Dos Chao e de Compañel escribimos en varias ocasións (Martínez González, 
2012; 2014; 2018). Nomes nas marxes do Rexurdimento, por non seren autores de 
textos literarios, pero nomes imprescindibles para comprender a conformación do 
campo político-cultural da Galiza decimonónica. E nós, guiados pola luz intelectual 
de Xan González-Millán (imprescindible o seu Resistencia cultural e diferencia his-
tórica), queremos contribuír á súa rehabilitación como axentes de necesaria partici-
pación no Rexurdimento.

Con ocasión do descubrimento da foto que puxo faciana a Juan Compañel, ato-
pada nun álbum dos herdeiros de Alejandro Chao grazas á mediación de José Luís 
Mateo e de quen isto escribe[4], dedicaremos unhas liñas ao máis egrexio dos editores 
e impresores do Rexurdimento.

A estirpe
A imprenta inundou a vida dos Compañel e os Compañel inundaron a vida da im-
prenta galega do noso XIX. Coñezamos os motivos.

O patriarca, Francisco Luís Compañel, tiña libraría en Compostela dende 1820, 
sita na praciña de San Xoán. Por tanto situámonos no Trienio Liberal, o cal explica 
que no seu comercio se vendese prensa como El Cetro Constitucional ou El Heráclito 
Español y Demócrito Gallego. Xusto aos tres anos, co fin desta etapa de liberdade, 
casa con Jacoba Rivas Domínguez.

En 1830 mercou a imprenta de Ramón Temes Gil, sita entre a Praza de Fonseca 
e a rúa da Raíña. Velaquí o libreiro e impresor. Mais dous anos despois faleceu. Tras 
de si deixaba catro fillos orfos de pai e a muller preñada[5]. 

Ante esta situación, a viúva Jacoba Rivas mantén aberto o establecemento tipo-
gráfico. Barreiro Fernández e Odriozola (1992: 227) cren que Jacobo Souto exercía 
as funcións técnicas. Pola súa parte, Varela-Orol (2021: 538-539) considera que foi 

[3] Rosalía e os Chao compartían póla familiar. Benito Hermida era o bisavó paterno de 
Eduardo e Alejandro Chao, e é un devanceiro de Gregorio Antonio Hermida (descen-
dente de Lebosende, Leiro), quen casaría con María Josefa de Castro, tía materna de 
Rosalía. Pero ademais o propio Alejandro era o padriño da primoxénita Alejandra Mur-
guía de Castro. 

[4] Faro de Vigo recolleu o descubrimento cunha reportaxe de Carolina Sertal sob o título 
“O rostro revelado de Juan Compañel, editor de Cantares gallegos” (19-IV-2022).

[5] A descendencia compoñíana María del Carmen (1825), Joaquín (1827), Juan (1829), 
María de la Esclavitud (1830) e a póstuma Peregrina (1833).
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sempre Jacoba Rivas quen asumiu a dirección da imprenta. Ambas hipóteses son 
compatibles pero parécenos obrigado subliñar que a dirección da imprenta a exer-
cía Jacoba, como demostra a investigadora Concha Varela-Orol, porque isto implica 
traer á superficie a tarefa dunha muller con nome e apelidos, non unha simple “se-
ñora de”.

“Vda. e Hijos de Compañel” fixou o enderezo na rúa da Azabachería número 18, 
onde tiñan tamén a súa residencia. Neste obradoiro saíron notabilísimos xornais do 
provincialismo político: El Idólatra de Galicia, El Porvenir e o propio voceiro do go-
berno do abril de 1846, La Revolución. Vemos, pois, como Antolín Faraldo rondaba 
polas máquinas da imprenta[6]. Alén disto, tamén imprimían outras follas voandeiras 
e libros de distinto tipo (sobre todo relixiosos e de Belas Artes).

No tráxico 1846, tráxico pola derrota e posterior fusilamento dos chamados 
Mártires de Carral, os Compañel abriron delegación en Ourense. Alí foi Joaquín 
Compañel (en representación da súa nai, como sinala Varela-Orol) para poñerse á 
fronte da impresión do Boletín Oficial de Orense. E neste obradoiro tamén se publi-
caría a Refutación de la reseña histórica de los últimos acontecimientos de Galicia. É 
dicir: a resposta como lectura oposta á citada Reseña histórica… publicada entre Ma-
drid e Santiago por Juan Do Porto e ditada por Faraldo dende o seu exilio portugués. 
O curioso é que a segunda parte deste volume fora impresa tamén en Compañel, 
pero na matriz compostelá, onde situamos a Juan.

A delegación ourensá pecharía contra a primavera de 1847. Joaquín Compañel 
abandona a cidade[7]. A máquina pasou á propiedade dun dos caixistas que fundou 
a Imprenta Lozano (Soto Freire, 1998: 117). A matriz compostelá, pola súa banda, 
deixaría de imprimir contra 1851[8]. Varela Orol (2021: 539) apunta á falta de renova-
ción tecnolóxica como a causa do peche.

O último libro impreso na capital galega, que coñezamos arestora, titúlase Mo-
nograf ías de Santiago (1850), de Antonio Neira de Mosquera. Na relación de subs-
critores deste volume aparece Juan Compañel Rivas, residente xa en Madrid. 

[6] Sobre Faraldo vimos de publicar Querida liberdade. Vida e obra dun precursor do 
Rexurdimento (2022, Alvarellos Editora e Deputación da Coruña).

[7] Seguramente Joaquín volveu a Compostela para rematar a carreira de Leis, pois recibiu 
o grao de bacharel en Xurisprudencia o 7 de xullo de 1848. Pouco despois marcharía a 
Madrid. 

[8] No ano 1851 sae un prospecto da próxima publicación dun libro inédito de Neira de 
Mosquera titulado Estudios históricos, políticos y literarios sobre la instrucción pública 
en España.
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Os primeiros datos

Juan María de Jesús Compañel Rivas naceu en Santiago de Compostela o 14 de 
xaneiro de 1829[9]. Da súa infancia e formación sabemos apenas o que el mesmo 
nos conta dende as páxinas d´El Miño (núm. 406, 9-III-1861), periódico vigués que 
dirixía.

Na Universidade de Compostela estudara tres anos as materias de Filosof ía, Xu-
risprudencia e Historia Natural, pero sen licenciarse en ningunha disciplina. Ase-
made tamén recibiu instrución en materias coma Teoloxía e Linguas Clásicas no 
Seminario; Química, Mecánica, Música e Debuxo na Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Santiago de Compostela que abandonou en 1844 (Álvarez Ruiz de 
Ojeda, 2000: 402-403). É posible que xusto aquí, cos 15 anos andados, xa centrase o 
seu tempo na imprenta familiar de Santiago.

Neste período presencia o espertar do provincialismo político, coñece os seus 
protagonistas e vive en primeira persoa os sucesos revolucionarios de abril do 46. 
Por outra parte, sitúase no círculo d´El Liceo de la Juventud onde estaban os promo-
tores do Rexurdimento pleno: Manuel Murguía, Eduardo Pondal, Aurelio Aguirre, os 
Rodríguez Seoane ou a propia Rosalía de Castro[10].

En 1850 reside na capital española, como indicamos liñas atrás. Conforme á 
autobiograf ía d´El Miño dise que “desgracias de familia llevaron al Sr. Compañel a 
Madrid, a enseñarle ganar el pan con el sudor de la frente”. Descoñecemos a cales se 
refire. Pero si podemos aventurar que o seu atraque na urbe matritense posibilitou a 
súa integración na órbita de Eduardo Chao, todo un referente político e intelectual, 
dirixente republicano e colaborador literario da máis importante imprenta-editorial 
de España: a casa Gaspar i Roig, fundada en 1845[11].

José Antonio Durán (2000: 72) sostén que Compañel entraría a traballar nesta 
casa editorial, grazas á intervención de Eduardo Chao. Á vez, e neste caso seguimos 
a confesión biográfica do propio protagonista que sempre ten o perigo de ser “auto-

[9] Serie Libro Sacramental, San Juan Apóstolo. Libro de bautizados 1817-1838. Arquivo 
Diocesano de Santiago de Compostela.

[10] A irmá máis nova, Peregrina Compañel, compartiría amizade con Rosalía de Castro, 
segundo unha carta da poeta a Murguía, situada contra 1860: “Ayer fui a paseo con 
Peregrina Compañel”. Peregrina Compañel faleceu o 1 de maio de 1916 en Rivadulla 
(Vedra), viúva de Neira.   

[11] Eduardo Chao, por exemplo, encargábase dentro de Gaspar i Roig de dirixir a “Bibliote-
ca ilustrada” (de grande éxito) e a “Biblioteca del hombre libre”. Ademais tamén publica, 
entre outras, Historia general de España (1849-1851), como coautor Los tres reinos de 
la naturaleza (1852-1858) e como coordinador o Diccionario enciclopédico de la lengua 
española (1833-55). 
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corrixida”, proseguiu a súa formación intelectual nas Cátedras do Ateneo de Madrid, 
na Sociedad filantrópica Museo Popular e nas diversas bibliotecas que visitou.

Do que si temos certeza é que Juan Compañel ponse á fronte dunha imprenta 
en 1855, sita en Jardines 24 e, logo, en Isabel La Católica 4. Dende este obradoiro 
publicará distintos traballos académicos da Universidad Central. Pero o máis notable 
foron a revista La Razón, dirixida polo prometedor e emerxente líder republicano 
Francisco Pi i Margall, e o considerado un dos primeiros xornais de tendencia aber-
tamente obreirista: El Eco de la Clase Obrera[12]. Ambas revelan o circuíto polo que 
deambulaba Compañel durante a súa estadía madrileña e como é un espazo conco-
rrente co de Eduardo Chao que, insistimos, é fundamental para comprender a vida 
de destacados galegos na capital, como sucede con Rosalía de Castro.

En todo caso, os anos de Madrid corren a carón dos Chao, sobre todo de Ale-
jandro, os Avendaño e dun Manuel Murguía que se integra na vida bohemia, e algo 
canalla, do autoproclamado “Comité Borrasca” que mataba as horas nos cafés, par-
ladoiros, veladas culturais e imprentas. 

Pero Compañel, un pouquiño máis vello ca eles, vivía grazas ao seu propio traba-
llo. Por iso, cando os progresistas de Vigo, capitaneados por José Ramón Fernández 
Domínguez, deciden fundar un periódico para confrontar con Faro de Vigo, Compa-
ñel é chamado á cidade atlántica por proposta do seu amigo Alejandro e protección 
de Eduardo Chao, malia Juan ser un descoñecido para os políticos vigueses. Mais a 
confianza nos Chao era total, mesmo porque José R. Fernández era cuñado destes 
ao casar en 1841 con Concepción Chao e manter unha estreita relación co patriarca, 
o boticario José María Chao, de transcendente facer cultural, político e científico na 
cidade de Vigo. 

Vigo, cidade rexurdimentista
A chegada de Juan Compañel a Vigo debeuse a unha decisión do progresismo puro 
organizado na cidade. Referímonos á tendencia política que xunguía os militantes 
do Partido Progresista partidarios de pactar cos republicanos do Partido Demócrata, 
fronte a esoutra tendencia máis morna que prefería o pacto co Partido Moderado.

O grupo vigués tiña por xefe ao citado José Ramón Fernández, “Carballo”. A 
aparición de Faro de Vigo en 1853, ocupando un espazo na nacente esfera pública, e a 
vitoria progresista na Revolución de 1854 propiciaron a decisión: crear un periódico 
ao servizo da súa causa política.

[12] Imprimiuno a partir do número 7, pois antes saira da imprenta de A. Martínez. Ade-
mais, Juan Compañel tamén imprimiría un folleto realizado polos tecedores Joaquín 
Molar e Juan Alsina, dentro do contexto da folga xeral de Cataluña en 1855, considerada 
como a primeira folga xeral convocada en España.
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“Carballo” mercou a imprenta pero non tiña formación técnica. Por iso trouxe-
ron a Compañel á cidade atlántica. Conste, tamén, que a Compañel lle deron a dedo 
a concesión da publicación do Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra, o cal 
garantía uns ingresos notables.

Axiña aparece o xornal La Oliva, no romper de 1856. Compañel encargouse de 
ser o editor e impresor. Poucos meses despois tamén se encargaría de ser o director. 
Con el púxose como subtítulo “Periódico de Galicia”. Pero sería censurado e multado 
en varias ocasións, tras o retorno dos conservadores ao Goberno central (xullo do 
56), até ser pechado por orde gobernativa en abril de 1857[13]. 

Este contratempo foi un breve corte. Días despois aparecía El Miño sendo exac-
tamente o mesmo que era La Oliva, mantendo Compañel iguais cargos[14]. En ambos 
casos, Manuel Murguía exercería de director literario e Rosalía de Castro sería unha 
colaboradora máis. Pensemos en El Álbum de El Miño, que arranca cun prólogo 
esencial para coñecer a posición de Compañel con respecto ao seu tempo, que aglu-
tina as voces centrais do Rexurdimento.

Ao longo destes anos Compañel mantería aberta a imprenta pero con cada vez 
máis dificultades económicas provocadas pola persecución gubernamental. Mesmo 
chegou a ser preso e xulgado por “injurias y calumnias” contra o alcalde local: “El 
director del Miño se encuentra en la cárcel de Vigo hace algunos días”, lemos no 
republicano La Discusión (núm. 589, 22-VII-1862), con Eduardo Chao no fondo. A 
sentenza de absolución e liberdade saíu o 13 de novembro dese 1862.

Durante este primeiro período de actividade publicou as primeiras obras de Ro-
salía: La hija del mar (1859), A mi madre (1863), Cantares gallegos (1863), Ruinas 
(1864); e Murguía: La primera luz (1859), Diccionario de escritores gallegos (1862). 
Debemos engadir que en 1860 prevía publicar varias obras preparadas por José Rodrí-
guez Seoane (edicións sobre Sarmiento, Alfonso X O Sabio e outros, ademais da posi-
ble publicación dunha gramática histórica da lingua galega)[15] e en 1864 tiña pensado 
nun libro de Eduardo Pondal, como o propio autor lle escribe a Murguía: “Veremos si 
Compañel publica en todo este verano el volumen de mis poesías” (Ferreiro, 1991: 88).

[13] A Audencia Territorial da Coruña absolvería dos cargos de “desobediencia y desacato a 
la autoridad” en outubro do 57.

[14] Co cal, dende que comezou a publicarse o 2 de febreiro de 1856 até que saíu o derradei-
ro número o 30 de abril de 1873, sairan máis de 2000 exemplares. Ao longo de tantísi-
mos números atopamos os nomes dos compañeiros d´El Liceo de la Juventud e doutros 
escritores comprometidos co espertar político-cultural galego. Porén só conservamos 
uns centos de exemplares. Unha vizosa crónica da nosa historia rexurdimentista conti-
núa hoxe perdida. 

[15] Juan Compañel, á morte temperá de José Rodríguez Seoane, escríbelle unha necrolóxi-
ca sentida en El Miño (núm. 352, 1-IX-1860), onde alude a estas obras vencelladas á 
lingua galega.
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A carón desta actividade debemos destacar a súa participación social en Vigo: 
membro da Milicia Nacional, socio-fundador d´El Recreo Artístico e Industrial de la 
Ciudad de Vigo, accionista-fundador da papeleira La Cristina (sita na ribeira do La-
gares en terras de Lavadores), accionista-fundador do Banco de Vigo, socio do Casi-
no de Vigo… Ademais, no ano dos Cantares (1863) casa con Emilia Chao Fernández 
(irmá de Alejandro e Eduardo), coa cal terá varios fillos.

Compañel, seguramente en connivencia con Murguía, muda en 1863 o subtítulo 
d´El Miño para poñer “Todo por Galicia. Toda para Galicia”, recollendo así o lema 
que Faraldo plasmara en El Porvenir. Todo un acto simbólico que establece unha liña 
secuencial da construción do discurso nacional, do esforzo de dúas xeracións conse-
cutivas para conformar o imaxinario nacional colectivo.

 A imprenta pasou anos dif íciles, con multas e censuras que asfixiaban o proxec-
to (en 1867 e 1868 recóllense denuncias contra Compañel por impagos). Moitas 
veces José Ramón Fernández (tamén cuñado del) encargouse de pagar as débedas. 
Porque o periódico era unha aposta do progresismo puro local, e nunca se desenten-
deron deste compromiso.

Da Gloriosa á marcha a Cuba
O triunfo revolucionario de 1868 supuxo ledicia entre os progresistas e republicanos 
vigueses. O propio Eduardo Chao participara de maneira activa, intensa e protagó-
nica na conspiración que levou á Gloriosa. 

Compañel, á calor desta revolución, recupera o título de La Oliva pero mantén 
a numeración d´El Miño: malia os anos de represión eles seguían a ser os mesmos 
de 1856.

Coa República de 1873 Juan Compañel abandona o periódico para asumir o car-
go de delegado de Fomento na provincia de Ourense, cando á fronte deste ministerio 
estaba o seu cuñado Eduardo Chao. Isto provoca a fin de La Oliva malia non a fin 
do proxecto.

A imprenta foi mercada por Miguel Fernández Dios en acta notarial do 20 de 
abril de 1873. E nacerá entón La Concordia, primeiro diario na historia da prensa 
galega. Moitos anos despois, os donos d´El Pueblo Gallego mercarían La Concordia 
para que un fose matutino e o outro vespertino. Ao final fundíronse no primeiro 
convertido xa no principal xornal do republicanismo galego onde colaborou o máis 
nutrido da intelectualidade do seu tempo. E a El Pueblo Gallego matárono cos fusís 
feixistas de 1936.

En todo caso, coa queda da República tras o golpe militar de 1874, Juan Com-
pañel decide marchar a Cuba. Alí colaborará coa imprenta e editorial que Alejandro 
Chao fundara na Habana, La Propaganda Literaria, responsable da aparición de Fo-
llas novas de Rosalía. 
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Tanto Juan coma o seu irmán Joaquín participarán nas páxinas de La Ilustración 
Gallega y Asturiana, dirixida dende Madrid por Murguía e editada por Alejandro 
Chao dende A Habana. De novo un proxecto compartido entre a familia Chao e os 
Murguía de Castro.

Ademais, Juan Compañel tamén tivo negocios doutro tipo (por exemplo, unha 
fábrica de xabón en Cienfuegos), traballou na administración de Correos en Cien-
fuegos e mantivo a vida xornalística. Sabemos que fundou varios periódicos dos cales 
foi director (Diario de Cárdenas, La Lealtad de Cienfuegos ou La Unión de Colón) 
adoptando unha postura contraria á loita arredista dos mambís.

O 23 de decembro de 1879 constitúese a Sociedad de Beneficiencia de los Natu-
rales de Galicia en Cárdenas. O seu primeiro presidente será Juan Compañel, como 
anuncian dende as páxinas de La Ilustración Gallega y Asturiana (núm, 5, 18-II-
1880). Entre os nomes da directiva aparece Andrés María Cisneros, que é posible se 
trate en realidade do fotógrafo Andrés Marcelino Cisneros, o autor do único retrato 
que temos do noso protagonista[16].

Cando Juan Compañel era secretario do concello de La Catalina de Güines, e 
tras visitar Galiza e en particular Vigo en distintas ocasións desque marchara, mo-
rreu o 1 de novembro de 1897. 

A descendencia
O alento comprometido con Galiza de Juan chegou até os seus fillos. Un deles, Juan 
Compañel Chao, foi membro da directiva do poderoso Centro Galego da Habana. O 
outro, Francisco Compañel Chao, foi bibliotecario desta mesma institución, mem-
bro da directiva (canda Xosé Fontenla Leal) da sección de instrución, delegado de 
Vida Gallega en Cuba, secretario de Solidaridad Pontevedresa e un contribuínte 
máis para a compra da casa natal de Curros Enríquez en Celanova.

A viúva, Emilia Chao Fernández, morrería en Vigo en 1922. E aquí na cidade 
quedaría, tras a prematura morte de Emilia Compañel Chao en Vigo polo mes de 
agosto de 1890, unha soa filla chamada María Compañel Chao. Mais dela non temos 
información nin coñecemento. Nada sabemos se na cidade viguesa quedaron des-
cendentes, ou cal foi a última residencia, ou sequera se o fondo da familia está no 
rocho dalgunha vivenda na cal os seus residentes ignoran a relevante vida de Juan 
Compañel Rivas.

[16] Carlos Castelao, especialista en Andrés Marcelino Cisneros, explícanos que en varias 
ocasións a prensa interpretaba erroneamente o “M.” do nome de Andrés M. Cisneros, 
pois o tomaba por “María” cando en realidade era “Marcelino”. Este sería un caso pero 
debemos tomar esta información con cautela. Ademais coincide que o pioneiro fotó-
grafo compostelán residiu en Cárdenas durante este preciso período.
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Posdata. A controversia do retrato
Ao pouco de publicarse a fotograf ía de Juan Compañel en Faro de Vigo (19-IV-2022) 
aparecía, na web da Real Academia Galega, un artigo asinado por Henrique Montea-
gudo titulado “Compañel ou Vicetto?”.

Neste texto explicaba que no arquivo da centenaria institución xa existía unha 
copia da fotograf ía, malia estar recortada con respecto á orixinal e sen graf ía de nin-
gún tipo. En realidade tiña unha, é certo: a letra repasada con bolígrafo de Juan Naya 
(quen doou a foto á RAG) na cal puña “Benito Vicetto”. 

Esta identificación, ao carón do razoable parecido f ísico entre Compañel e ou-
tras fotos ou litograf ías de Vicetto que se conservan, conduciron a unha cordial po-
lémica: realmente é Juan Compañel?

Nós non temos dúbida: si, é Juan Compañel. Porque, ademais dos argumentos 
que imos citar deseguido, a tese que cuestiona esta identidade baseándose na identi-
ficación de Naya é feble. Primeiro, porque Naya non é unha fonte fiable[17]; segundo, 
porque non é coetáneo nin de Vicetto nin de Compañel (o que podería ter facilitado, 
pola súa parte, a correcta identificación). A impresión é que Juan Naya se baseou no 
“parecido razoable”, como Monteagudo secunda.

Non hai dúbida da semellanza de ambas figuras pero ao entrar no detalle se 
aprecian evidentes diferenzas: os ollos e a mirada, o nariz, os beizos, a mandíbula… 
É unha cuestión subxectiva sobre a cal non imos entrar. Depende dos ollos que a 
miren.

Pero, sobre todo, o argumento do “parecido razoable” descansa, precisamente, 
sobre esta impresión subxectiva. Nós, como veremos, poñemos enriba da mesa da-
tos obxectivos.

1. A fotograf ía completa contén unha dedicatoria manuscrita realizada polo autor, o 
fotógrafo compostelán Andrés Marcelino de Cisneros: “A. M. de Cisneros fot. y l. d. 
á su amigo y paisano D. J. Compañel 1857”. Se Vicetto fose o da foto, que explicación 
ten a dedicatoria a Juan Compañel? 

2. A fotograf ía completa ten un manuscrito a tinta por detrás: “Hecho en Vigo el año 
1857 antes de salir La Habana”. Con certeza, Juan Compañel residía na cidade de 
Vigo dende finais de 1855. Vicetto residía dende febreiro de 1857 en Badajoz. Ade-
mais, non consta que residise nunca de maneira continuada en Vigo. Se Vicetto fose 
o da foto, que explicación ten a localización en Vigo?

3. Outra información tomada do reverso da foto: “antes de salir La Habana”. Ref írese 
á marcha de Alejandro Chao á illa de Cuba tras unha forte desputa familiar. É a el 

[17] Nesta mesma revista publicouse o traballo de Diego Rodríguez González, “A letra de 
Rosalía: bases para a súa identificación” (núm. 2, 2017).
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a quen Juan Compañel entrega o seu retrato. A amizade dos tempos de Madrid e o 
traballo intenso entre ambos en La Oliva-El Miño (sobre eles recaía o groso do xor-
nal), así como a posterior relación familiar (foron cuñados), derivou nunha relación 
firme, cercana e continuada no tempo. Se Vicetto fose o da foto, que explicación 
tería que Alejandro Chao leve a foto consigo á Habana antes da súa partida dende 
Vigo se non consta entre Alejandro e Vicetto ningún tipo de relación persoal e nin 
tan sequera epistolar nin nada que os una dunha ou doutra maneira?

4. A fotograf ía completa, por último, apareceu no álbum familiar dos herdeiros de 
Alejandro Chao. Nos varios álbums que posúen os descendentes non hai máis ca 
fotograf ías da familia. Non hai nada alleo a eles, nin retratos de músicos, nin pin-
tores, nin escritores. Se Vicetto fose o da foto, que explicación tería que aparecese 
no álbum familiar?

Estes catro argumentos baséanse en datos obxectivos. A ningún dos catro se 
atopou explicación nin réplica de ningún tipo para favorecer a tese que identifica 
a Vicetto. Nada se negou porque é unha evidencia que non se poden negar. Hai in-
terpretación alternativa á cal demos? Se non a hai, debemos tomar por certo que a 
fotograf ía, o retrato dese home, se corresponde con Juan Compañel.

Un principio científico sostén que unha hipótese tense que tomar por certa 
mentres non se demostre o contrario. Nós cremos que os catro citados argumentos 
son suficientes para negar o nome de Vicetto e poñer o de Juan Compañel Rivas á 
foto de corpo enteiro. E cremos que a Real Academia Galega debera identificalo 
como tal porque nada nos fai pensar que sexa Benito Vicetto agás o subxectivo  e 
discutible “parecido razoable”. 
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VI. CASA DE ROSALÍA



Máis cincuentenario
CASA DE ROSALÍA



Conmemoramos o ano pasado os 
50 anos da rehabilitación da Casa 
de Rosalía e neste 2022 os 50 da 
súa apertura como Casa Museo. A 
conmemoración é en realidade a 
mesma: celebrar as nosas raíces como 
proxecto comunal e colaborativo, 
celebrar a extraordinaria vitoria que en 
pleno franquismo supuxo sumar tantas 

vontades arredor de Rosalía de Castro e 
da súa casa.

Neste sentido, a exposición “A Casa 
de Galicia”, deseñada por Pepe Barro 
e financiada pola Xunta de Galicia, 
percorreu durante todo este ano, con 
notable éxito, boa parte de Galicia 
grazas ó apoio da Deputación da 
Coruña, da de Lugo e da de Pontevedra.
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O Día de Rosalía do 2022 estivo 
marcado polo cambio de data para o 23 
de febreiro, feito a partir das recentes 
descubertas e coa participación das 
principais entidades implicadas. Ese 
día e arredor del foron múltiples as 
actividades realizadas. Ademais da 
nosas propostas da Alborada e do Caldo 
de Gloria, entre outras cómpre destacar 
a exposición realizada no Real Jardín 
Botánico de Madrid da exposición 
sobre O Herbario de Rosalía, resultado 
dun proxecto da USC, depositado no 
Arquivo da Fundación e que finalmente 
foi publicado grazas a María López 
Sández, Mabel Fraga e Miguel Fraga.

Fóra das actividades habituais 
destacou este ano a Homenaxe 
Nacional que organizamos en honra de 
Darío Xohán Cabana o 4 de xuño en 

Padrón, coa participación de familiares, 
amigos e institucións e para a que 
se editou unha edición facsimilar de 
Mortos porque Galicia viva.

A finais de xuño volvemos coas 
xornadas “Rosalía en Camiño”, que vén 
coordinando Chus Pato e que nesta 
edición se desenvolveron en Padrón, 
Santiago e Pontevedra. Participaron 
María García Díaz (Asturias), Tatiana 
Faia (Portugal), Jaume Coll Mariné 
(Cataluña), José F.A. Oliver (Alemaña) e 
os galegos Constantino Bértolo, Dores 
Tembrás, Xabier Cordal e Nieves Neira 
Roca. A publicación Rosalía en Camiño 
2022 recolleu unha antoloxía dos 
poetas e cadanseu poema orixinal en 
diálogo coa nosa autora.

Tamén foi moi especial o conxunto 
de actividades que organizamos arredor 
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do 15 de xullo, aniversario da morte de 
Rosalía. O propio día 15 inauguramos 
por fin as reformas do auditorio, 
con actuación de Amancio Prada e 
a entrega da Rosa de Galicia para as 
institucións que nos apoiaron nesas 
e no conxunto de obras que durante 
estes dez anos viñemos levando acabo: 
a Xunta de Galicia e a Deputación 
da Coruña. O día 16 as dornas e 
embarcacións tradicionais volveron 
remontar o mar da Arousa e a ría de 
Padrón para chegaren ó Espolón de 
Padrón e alí realizaren a homenaxe da 
“Inchadiña branca vela”. Ao día seguinte 
a conmemoración tivo como colofón 
o festival “Abride a fiestra”, que coma 
tódolos anos vimos desenvolvendo 
durante toda unha xornada, nos 
espazos máis diversos e con distintas 

actividades: poesía, música, teatro, 
visitas guiadas...

Xa contra o final do ano  
puxémoslle remate ó programa 
europeo Open Museums que lideramos 
e compartimos con socios de Italia, 
Países Baixos ou Grecia, ademais 
da consultora Eidosd e a Fundación 
Novoneyra. Nas dúas xornadas finais 
houbo participación internacional 
e a de numerosos representantes de 
museos e casas-museo de toda Galicia.

A entrega do título honorífico de 
Filla Adoptiva do Concello de Dodro a 
Rosalía de Castro por parte do Concello 
de Dodro e a entrega do premio Ramón 
Baltar Feijóo a Aurora Marco polo seu 
ensaio Irmandiñas puxéronlle ramo a 
este 2022.




