
 

O 17 de maio de 1833 

nace Manuel Antonio Martí-

nez MURGUÍA no lugar de 

Froxel, freguesía de San Tir-

so de Oseiro, no concello 

de Arteixo. Era fillo de D. 

Juan Martínez de Castro, 

que procedía de Laxe e 

de Dna. Concepción Mur-

guía Egaña, unha moza 

que chegara de Euskal 

Herria pois era natural de 

Tolosa. 

A familia trasládase a 

Santiago onde o pai ten 

aberta farmacia. 

No ano 1844 Murguía 

inicia os estudios de ba-

charelato na Universidade 

de Santiago rematando 

no ano 1851. Ese mesmo 

ano trasládase a Madrid 

para estudiar Farma-

cia.En Madrid fai unha vida 

bohemia e coñece a perso-

naxes relevantes das letras. 

En 1855, saen no xornal 

La Iberia de Madrid as entre-

gas da súa novela Desde el 

cielo, que será publicada en 

Vigo un ano máis tarde.A 

narración El angel de la 

muerte e a novela Mientras 

duerme saen á luz en 1857. 

O 10 de outubro de 1958 

casa á idade de 25 anos con 

Rosalía de Castro que tiña 

21. Vivirán en distintos luga-

res, na Coruña, Madrid, San-

tiago ou Lugo. Desa unión 

terán sete fillos: Alexandra 

Teresa, excelente debuxanta, 

Aura, os xemelgos Gala e 

Ovidio, importante pintor da 

súa xeración, Amara, e Adria-

no. Valentina nacería morta. 

Xa casados Rosalía con-

solida a súa obra de creación 

(La hija del mar, Flavio) men-

tres Murguía en Madrid ou en 

Santiago segue a traballar en 

xornais e revistas. Os dous 

están presentes no celebrado 

Álbum de la caridad, com-

pendio do que daba de si a 

poesía que se facía en Galicia 

en galego e castelán: Añón, 

Pintos, Camino, Aguirre, Ro-

salía... figurando tamén dúas 

poesías de Murguía. 

 Rosalía publica en 1863 

Cantares Gallegos e A mi 

madre (poesías).  

 Murguía saca á luz unha 

parte do Diccionario de 

escritores galegos que 

quedaría incompleto.  

En 1865 saen da impren-

ta de Soto Freire de Lugo 

as primeiras entregas da 

Historia de Galicia. Nesta 

obra opta Murguía polo 

rigor documentalista 

combinandoo cunha na-

rración animada e coloris-

ta, publicando ata un 

total de cinco tomos. 

Murguía a mediados dos 

60 xa ve a Galicia como 

unha completa nacionali-

dade histórica practica-

mente consolidada. 

Murguía é nomeado Xefe 

do corpo de arquiveiros con 

dest ino  en Simancas 

(Valladolid), onde permane-

cerá dous anos ata 1870 

cando é nomeado Director do 

Arquivo Xeral do Reino de 

Galicia. En 1875 perde o em-

prego, pasando tamén por 

dramas familiares como a 

morte do seu fillo Adriano.  

Rosalía de Castro edita 

nos anos 80 libros tan decisi-

vos como Follas novas, El 

primer loco e En las orillas 

del Sar,  pero a súa luz pode-

rosa apagase en Padrón o 15 
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É por enteiro unha obra oxival de 
transición, á cal non afean nin mal-
tratan posteriores construccións. 
Unha lenda aberta nun dos estribos 
dinos en que tempo deu comenzo a 
edificación (1539) do templo, que é 
dun só corpo, de cruz latina e tres 
ábsidas e todo el de gran elevación 
e moito aire...” 

Ó falarnos do colexio da Com-
pañía dinos:  

“... colexio da Compañía, funda-
ción de D. Rodrigo de Castro, 

arcebispo de Sevilla. Ocu-
pa, ó pé da poboación, 

un extenso campo do 
que é ornato e alegría. 
É común dicir que a 
traza débese ó famoso 
Herrera...sen embar-

go...a fachada recorda 
outras de Galicia e non 

se pode dicir que para ela 
precisasen dos talentos de 

ningún arquitecto da fama do 
insigne autor do Escorial... A igrexa 
é moi proporcionada e maxestosa 
gracias á altura das naves e o am-
plo do cruceiro. É de cruz latina de 
brazos pouco desenrolados; o corpo 
principal de tres naves e tres vanos 
soamente, pero con galería superior 
pechada con celosías...” 

E así de maneira detallada e 
clara vai Murguía facendo a descri-
ción dos Escolapios, parándose nas 
tallas de Moure, cadros... describin-
do a vida de D. Rodrigo de Castro 
de quen o 18 de setembro se cele-
bra o 400 cabodano da súa morte. 

rada como unha das máis importan-
tes estacións celtas de Galicia... Le-
mos ven de Leman, voz que na 
lingua daqueles poboadores signifi-
caba terra fértil, terreo escollido, ... 
O certo é que os nosos lemavos 
ocuparon a actual terra de Lemos, 
que esta é fértil, que sotiña entón 
coma hoxe numerosa poboación, e 
que tan extensa comarca atopábase 
nas mellores condicións de defensa; 

así o manifestan os moitos e diver-
sos castros que foron a súa salva-
garda...” 

No terceiro punto do capítulo 
dedicado a Monforte fai referencia ó 
mosteiro de San Vicente do Pino 
coas seguintes palabras. 

“... Polo antigo da fundación do 
mosteiro e pola época en que foi 
labrada a actual igrexa de San Vi-
cente do Pino, debe esta de ser re-
cordada  a primeira entre as que 
conserva Monforte á hora presente. 

Murguía fai referencia a Monfor-
te principalmente nun dos seus li-
bros GALICIA (1888), libro concibido 
para dar a coñecer Galicia ó resto 
das xentes da península. En Galicia, 
Murguía, fai un estudio da prehisto-
ria, historia, mitoloxía e folclore da 
nosa terra. 

Xa na introducción, Murguía, 
fala dos diversos camiños polos que 
pode achegarse o viaxeiro a Galicia, 
e como o que tiña máis impor-
tancia daquela era o do 
ferrocarril recén inaugu-
rado e porta de entra-
da de Castela, fála-
nos de Monforte 
nos seguintes ter-
mos  

“ ... Monforte, 
co seu gran outeiro e 
os restos da vella forta-
leza señorial, e en pé, 
anque abandonado dos seus 
antigos hóspedes, o antigo mos-
teiro. Templo e castelo érguense na 
altura e señorean ámbolos vales 
que se estenden ó longo. As agullas 
da igrexa e as vellas torres do cas-
telo debuxan, no claro ceo das chai-
ras, a gris silueta que nel destaca 
poderosa...” 

Pero non só na introducción fala 
Murguía de Monforte, no capítulo 
VII di: 

“... ditosamente situada no cen-
tro dun extenso val, a chaira en me-
dio da que se asenta, pode ser mi-

Páxina 2 LETRAS GALEGAS 

MURGUíA Escribe sobre MONFORTE 

Rosalía de Castro en 1880 

de xullo de 1885, sendo enterrada no 

cemiterio de Adina, en Iria.  

Murguía vai dando forma á obra de 

Los Precursores, e segue a publicar a 

Historia de Galicia.  

En 1891 son traslados os restos de 

Rosalía de Castro a Santiago. En 1892, 

Murguía, é destinado á Biblioteca Uni-

versitaria de Santiago como xefe de 

terceiro grao do Corpo de Arquiveiros 

cun soldo de cinco mil pts. anuais, pero 

logo  pasa ó Arquivo da Facenda da 

Coruña. 

En 1896 publica en La Voz de Gali-

cia varios artigos contra a escritora dona 

Emilia Pardo Bazán. 

En 1900 morre o seu fillo Ovidio.  

Ó cumprir os oitenta anos (1913), e 

publicados xa os cinco tomos da Historia 

de Galicia, Murguía recibe unha grande 

homenaxe. 

Murguía morre o 1 de febreiro de 

1923 na Coruña. O concello facíase car-

go das honras fúnebres logo dunha 

urxente sesión extraordinaria. O alcalde 

dirixe ós veciños da Coruña unha alocu-

ción loando á figura do ilustre escritor, 

historiador e publicista, chamándolle xa 

naquela época, 2 de febreiro de 1923 



Un dos primeiros poemas de Murguía, e dos poucos escritos en galego,  que aparece no diario vigués LA 
OLIVA en 1856, titulado: 

PRIMEIRO POEMA DE MURGUÍA EN LINGUA GALEGA 

Aínda que Murguía escribira pouco en galego, era un devoto da nosa lingua, á que non perdeu oca-
sión de gabar. Toda a súa vida, alentou aos cultivadores da mesma.... 

Creo que non houbo ningunha figura dentro das letras galegas que exercera unha xefatura tan acu-
sada. É certo que tivo inimigos implacables, que o acusaron de mandarinato, de insensatez, de utopis-
mo, de insolvencia científica. A súa posición rexionalista de tendencia radical mereceu reparos de Caste-
lar e dura crítica de Sánchez Moguel. Murguía, espírito combativo, de enorme enerxía e firmeza ideolóxi-
ca, contestou a ambos, o mesmo que a outras críticas do rexionalismo formuladas fóra de Galicia e que 
non se dirixían propiamente contra el... 

         (Historia da literatura contemporánea, 1975) 

MURGUÍA VISTO POR CARBALLO CALERO 

su misión era hablar a los fariseos y 

a los gentiles. Su palabra, más que 

para nosotros, era para los ajenos, 

y le fue necesario hablar de modo 

que todos le entendiesen. Esto por 

que toca a los últimos años, que en 

los primeros de su vida, nadie pen-

saba ni en idioma regional, ni en 

zarandajas. Lo primero que Murgu-

ía procuró fue que tuviésemos pa-

tria Luego tendríamos idioma e His-

toria. 

Aureliano Ribalta, crítico litera-

rio e poeta, trata de darnos a pri-

meira explicación, e tal vez a máis 

lóxica, de por que Murguía non es-

cribe en galego. Foi publicada na 

revista Galicia no ano 1888 e dinos: 

 

 Nunca he visto un gallego 

tan gallego, a pesar de que siempre 

escribió en castellano, aun amando 

nuestro idioma regional, como ama 

todas las cosas de la Región. Pero 

AURELIANO RIBALTA  fala de Murguía NO ANO 1888 

Páxina 3 Boletín Nº 3 

Nena d’as soledades 
¿De qué te doyes? 
¿Son os teus tristes males 
Males d’amores? 
Dios n’ o permita 
Que os amores son rosas 
Rosas e espiñas. 
 
Eu tiña no meu peito 
Feitiño un niño, 
Puxen n’ el meus quereres 
¡Ai! e fugiron. 
¡Quén m’os trouxera! 
Que des que eles me faltan 
Teño tristeza. 
 
Nunca chores, prendiña, 
Pol-o que choro, 
Nunca o ben que ti teñas 
Che roube outro, 
¡Ai! que eses males 
Nos bós corazós duran 
Eternidades.   

 “Nena d’as soledades” 

Pobo que esquece a súa 

língua é un pobo morto.  

Pobo que esquece e 

escarnece o seu idioma,  

ese pobo di ó resto 

do mundo que perdeu a 

dignidade   

M. Murguía 

Caricatura de Murguía, por Castelao 
Murguía, Rosalía e os seus fillos, en Padrón. 

Ano 1884  



MURGUÍA 
LETRAS GALEGAS 

Murguía foi un escritor que poucos textos nos deixou en galego, sorpréndenos que non adoptase a 

lingua galega para a súa obra, especialmente para a lírica, pero foi un gran defensor da nosa lingua. 

Nos Xogos Florais de Tui presididos por don Manuel Murguía e celebrados o 24 de xuño de 1891, o ga-

lego foi o idioma oficial daquela festa. Murguía fai uso do galego, lingua que tanto defendera e tan 

pouco practicara, e reclama o dereito a posuír e conservar todo o que nos é propio, en primeiro lugar o 

noso idioma: 

 

  ¡O noso idioma! O que falaron nosos pais e vamos esquecendo, o que falan os aldeáns e 
nos atopamos a punto de non entendelo; aquel en que cantaron reis e trobadores, o que, fillo 
maior da patria galega, nola conservou e conserva coma un don da providencia; o que aínda 
ten nos nosos labios as dozuras eternas e acentos que van ó corazón, o que agora oídes coma 
se fose un himno relixioso; o fermoso, o nobre idioma que do outro lado dese río é lingua ofi-
cial que serve a máis de vinte millóns de homes e ten unha literatura representada polos no-
mes gloriosos de Camoens e Vieira, de Garret e Herculano; o galego, en fin, que é o que nos 
da dereito á enteira  posesión da terra en que fomos nados, que nos di que pois somos un 
pobo distinto, debemos selo; que nos promete un porvir que procuramos, e nos dá a certeza 
de que ha de ser fecundo en bens para nós todos...       

 No galego, como en vaso sagrado no que se xuntan todos os perfumes, atópanse os princi-
pais elementos da nosa nación, de novo negada, e, aínda máis, escarnecida. Deulle o celta a 
súa dozura e a maior parte do seu vocabulario; o romano afirmouno; ten do suevo as in-
flexións; do noso corazón o acento afagador, e os brandos soños e sentimentos das razas 
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