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Pedro Murias completou o ideal que todo mozo que emigraba de
Galicia cara a América desexaba realizar. Fixo as américas, é dicir, acadou
o éxito económico e a notoriedade social. El marchara da súa parroquia
natal, A Devesa, en Ribadeo, en 1856, con 16 anos e, ao chegar a Cuba,
como a maioría dos galegos que cara a alí partían neses anos, decidiu estabelecerse na capital. A manufactura de tabacos foi, xunto a do azucre, a
industria cubana por excelencia no século XIX e a relación de Pedro
Murias con ela non é para nada atípica se temos en conta que cando emigrou, a finais da década dos cincuenta, Cuba estaba inzada de estabelecementos tabaqueiros.1
Ata mediados do século XIX os operarios das tabaqueiras eran preferentemente escravos, nativos da illa, negros libres, pero o aumento da demanda
de man de obra que se xerou a partir de 1850 co auxe da produción posibilitou a entrada dos emigrantes peninsulares. Estes sentíanse atraídos
polos altos soldos que cobraban os traballadores libres das tabaqueiras,
ingresos ben superiores aos que se podían conseguir en adegas, almacéns
ou comercios. As boas condicións de traballo, unha xornada máis cómoda
1 En concreto, en 1861 existían un total de 1217 tabaqueiras espalladas por toda a illa,
das cales máis de medio millar estaban radicadas na Habana que ocupaban a 15.000 persoas. González Fernández (1992), pp. 130-156.
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e de menos horas cás dos outros nichos laborais foron outros dos factores
que motivaron os emigrantes a ocuparen estes postos. A estes aspectos
favorábeis cómpre engadir que a case que a totalidade de donos de tabaqueiras eran españois. A mesma orixe resultou un factor con moito peso na relación dos españois co negocio do tabaco, pois supuxo que os donos gardaran para os paisanos a aprendizaxe dos oficios mellor pagados, é dicir, os que
requirían certo grao de cualificación (escoller, demorar e torcer).2 Malia
que son os emigrantes de orixe canaria e asturiana aos que se identifica tradicionalmente co mundo da produción de tabaco, unha longa nómina de
galegos aparece vinculada a este negocio no mesmo período no que Pedro
Murias se iniciaba como operario.3
Unha fortuna alicerzada na transformación e na venda de tabaco
Para entendermos a prosperidade de Pedro Murias no sector tabaqueiro debemos ter en conta dous aspectos que serán unha constante na
súa traxectoria. Por unha banda, benefíciase da vaga positiva que experimentou desde o século XVIII ese eido económico e segue as tendencias
de investimento maioritarias da segunda metade do século XIX no que a
importantes tabaqueiros da colonia cubana se refire. E, por outra banda,
sempre está presente nos seus negocios e nas actividades unha característica que se aprecia no conxunto da emigración galega, a relevancia das
redes de relación articuladas arredor dos emigrantes galegos. Hai redes
que remiten a tratos cordiais, libres e proporcionados, como os que aco-

2 Eran españois os que posuían as tabaqueiras máis afamadas de Cuba, como Francisco Pérez del Río, propietario de La Legitimidad, Francisco Cabañas, fundador de Hija
de Cabañas y Carvajal, José Gener, dono de La Escepción, Juan A. Bances, propietario de
La Flor de Tabacos de Partagás e Luis Susini dono de La Honradez. Godó Rodés, (1994),
p. 32.
3

Eduardo G. Fonseca, Cabaleiro, Fariñas, Villar, Sequeira ou Caldeiro aparecen na
lista. Algúns conseguiron que os seus nomes acadasen fama internacional grazas á súa condición de notábeis marquistas exportadores de tabaco. Este é o caso de Antonio Caruncho,
propietario de La Intimidad, de Alfredo Nogueira que contaba con afamadas marcas como
Silvana, Prinz Heinrich, Flor de Nogueira ou El Veguero, e de Francisco Pego Pita, que
chegou a ser propietario da marca Partagás, unha das máis prestixiosas de Cuba, ademais de
ostentar o cargo de presidente da Unión de Fabricantes de Tabaco e o de presidente do Centro
Galego da Habana en diferentes momentos entre os anos 1917 e 1931.
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tío aparecen no seu proceso de consolidación empresarial baseadas en
vínculos de solidariedade e de axuda mutua. Pero tamén frutifican aquelas redes relacionadas con ligazóns de dependencia económica e laboral
que estabelece con outros que partiran tamén de Galicia para arribaren
ás costas do país antillano e aos que a fortuna non sorriu de igual xeito. É
dicir, fixo negocios e labores altruístas para e con galegos, pero tamén
foron moitos galegos os que traballaron para el en diferentes condicións
(desde xestores ata colonos).
O paso inicial para a súa carreira na manufactura
de tabaco lévao a cabo Pedro Murias en 1874. Neste
ano merca a fábrica de tabaco La Meridiana e deixa
así a súa condición de simple operario.4 La Meridiana, que fora fundada por outro español, José M.ª
Guerediaga, era unha marca reputada entre os consumidores. Pedro Murias aproveitará o declive dos
negocios do dono e a súa saída a poxa pública para
mercar La Meridiana por un prezo realmente desvalorizado. O negocio resultou ser óptimo para o
devesano pois ao conseguir unha marca de fábrica
afamada evitaba ter que comezar de cero, como
un descoñecido; así non tivo que gañar a confianza
dos consumidores o que, sen dúbida, era a tarefa máis
custosa debido ao alto grao de competencia existente. Ademais tratábase
dunha fábrica que só necesitaba unha inxección de capital para continuar coa produción polo que non era preciso abranguer asuntos como o da
compra de máquinas ou a contratación de todo o cadro de persoal, o que
evitaba moitas complicacións.5 Para facerse cos fondos económicos necesarios para o investimento, Pedro Murias valeuse dos seus aforros de máis
dunha década de traballo na emigración6 e da achega económica realizada

4
5

González Fernández (1992), p. 136.

Fondo Escribanías. Arquivo de Rodríguez-Pérez. Anos 1853-1870. Atado 144, núm.
1; atado 221, núm. 8, 10; atado 230, núm. 2; atado 658, núm. 10.646. Arquivo Nacional de
Cuba (en adiante, ANC).
6 Memoria da Sociedade de Instrución Círculo Habanero de Santa Eulalia de La
Devesa da Habana (1914).
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por outros emigrantes galegos que, coma el, viñeran desde a Mariña
luguesa. Se os anos setenta supuxeron para Pedro Murias a consecución da
categoría de propietario fabril coa compra de La Meridiana,7 a década
dos oitenta vai ser a da súa consolidación como marquista. Nesas datas, o
seu nome prolifera nos títulos de propiedade de novas marcas e, en relación con iso, nas listas de acreditados e poderosos tabaqueiros. En 1880 xa
estaba disputando, xunto a compañías como Partagás ou Hijas de Cabañas
y Carvajal, as contratas para abastecer de tabaco o goberno español. Isto implicaba poder ofertar unha produción anual de cinco millóns de unidades, unha
taxa que estaba ao alcance de moi poucas fábricas nese momento.8 A
preocupación central de Pedro Murias, en tanto que manufactureiro, residía en facerse con marcas que lexitimasen a calidade da súa produción e
garantisen a súa segura comercialización. El era consciente de que para converterse nun fabricante prestixioso non era dabondo con ofrecer produtos
de calidade, senón que era preciso acreditalos con marcas recoñecidas,9 de
aí que se afanara en tratar de controlar a maior cantidade posíbel e en prestixialas. A altura de 1885, tan só once anos despois de mercar a fábrica de
tabacos, Pedro Murias conta coas marcas Balmoral, Flor de los Campos de
Cuba, El Idolico, La Inflexible, El Palacio de Cristal, La Paz de Cuba, Walter Scott, American Flag, La Reserva ou Pedro Murias y Cía.10
Pedro Murias non se conformou coa explotación da antiga fábrica de
Guerediaga e nos anos seguintes centrou o seu interese en aumentar o

7 Desta fábrica, á que lle puxo como lema «gañar moi pouco e vender moito» procedían os tabacos máis prestixiosos que chegou a producir Pedro Murias, tanto pola calidade
da febra Deliciosos, coma pola bitola de Soberano. Os tabacos desta bitola de La Meridiana
foron o cigarro de maior cotización na súa época. Segundo as tarifas da Compañía Arrendataria de Tabacos, custaba 2,10 pesetas a unidade en 1897, cando a media dos restantes
habanos de alta regalía non superaba a metade dese prezo. Eco de Galicia (en adiante,
EDG) (A Habana, ano XIV, 25-6-1898); Hortas (1999), pp. 25-37.
8 El tabaco (A Habana, ano I, núm. 8, 15-10-1880) (Instituto da Lingua e da Literatura
de Cuba, en adiante, ILL).
9 As marcas non eran só un signo distintivo do produto, senón que eran consideradas
xuridicamente unha propiedade móbel que se lle acreditaba ao fabricante por medio dun
«certificado da marca» que expedía o capitán xeral. González Fernández (1992), pp. 129156, pp. 134-135.
10 Fondo Marcas e Patentes. Sec. Tabaco. Caixa 244, sig. 10. Caixa 245, sig. 14. Ano 1885.
(ANC).
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Reprodución do edificio no
que radicaban as fábricas de
Pedro Murias La Meridiana e
Pedro Murias. Labazada da
marca de tabacos La
Meridiana e anexas. Fondo
Marcas y Patentes. Sec.
Tabacos. Caixa 630-A, núm.
8-32. (ANC)
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seu prestixio como fabricante de tabaco con novas iniciativas empresariais. Entre estas destaca a fundación, en 1892, da que será a súa segunda
fábrica, destinada á fabricación de cigarros e de tabaco de picadura.11 A
esta fábrica, que levanta desde a nada, vaina chamar Pedro Murias. Os
dous feitos son moi reveladores. A creación dunha segunda fábrica é un
signo inequívoco da súa prosperidade económica, e o nome elixido é
todo un símbolo que informa de dous aspectos. Por unha banda, da fama
que el acadara, que lle permitía abrir unha nova fábrica sen ter que recorrer ao emprego dunha nomenclatura xa reputada para poder comercializar a súa produción. Pola outra, resalta o seu desexo de figurar e de que
o seu nome non pasase desapercibido. A este devezo de acadar prestixio
e consolidar o seu nome contribuíu enormemente a construción dun
colosal edificio na rúa Zulueta no que instalou os aparellos dos seus talleres industriais. Trátase dunha vía que se atopa no
pleno centro da Habana, no barrio onde se concentraban os estabelecementos comerciais dedicados ao
tabaco.12
En 1890 vai mercar a que será a súa terceira fábrica, La Devesa,13 como o seu propio nome indica,
moi vinculada á parroquia natal do tabaqueiro.14 La
Devesa fora fundada por dous devesanos, Félix Murias e Lorenzo Prieto Rodríguez. Estes constituíran
unha compañía cun capital de 3000 pesos de ouro co nome de Félix Murias y Compañía en 1881 para explotar, ademais da fábrica e da marca de
tabaco La Devesa, a marca La Suíza Española, fundada en 1882. A finais
de 1888, ante a falta de éxito, os socios decidiron desfacer a sociedade mercantil e vender as súas propiedades. As posesións pasaron ás mans doutro
devesano, Antonio González Murias. Este, que era curmán de Pedro Mu-

11 EDG

(A Habana, ano XIII, 04/01/1897).

12

O soar no que levantará a súa fábrica, de 2.263 metros cadrados, comprárao Pedro
Murias por 8.454,30 pesos de ouro nunha poxa pública, cantidade que supón pouco
menos da metade do que lle custou construír o edificio. Fondo Intendencia Xeral de
Facenda, atado 1.126, núm. 108. Ano 1886 (ANC).
13
14

Fondo Marcas y Patentes. Sec. Tabaco. Caixa 249, sig. 4. Ano 1890 (ANC).

Fondo Escribanías. Arquivo de Rodríguez Pérez. Atado 96, núm. 12. Ano 1888
(ANC); El tabaco (A Habana, ano II, núm. 18, 03/01/1881) (ILL).
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rias, asociouse con Lorenzo Prieto Murias para constituír unha nova sociedade mercantil. Así xorde, Antonio González Murias y Compañía en
febreiro de 1889, sociedade á que Pedro Murias lle prestará parte do capital co que ía arrancar, 3000 pesos de ouro. A Compañía vai ter unha
vida efémera e pódese supor que de pouco éxito porque tan só un ano despois da súa constitución se viu na obriga de desfacerse de La Devesa. Será
neste momento cando a fábrica pase a engrosar o patrimonio de Pedro
Murias, que recuperaba o seu investimento e procedía a reflotar o negocio.15 A partir deste momento Pedro Murias dedicouse a apuntalar aínda
máis o seu patrimonio coa creación de novas marcas como La Luz de España e La Joven América, que rexistra en 1898.16
A fama acadada polos tabacos producidos polas fábricas de Pedro Murias nas últimas décadas do oitocentos permitiulle traspasar as fronteiras
cubanas e españolas e dedicarse ao produtivo negocio da exportación. A
exportación era a orientación preferente da produción tabaqueira cubana,
sobre todo para os tabacos producidos nas fábricas famosas debido a que
no ámbito internacional estaba a maior demanda. Durante a segunda metade do século XIX os ingresos anuais do sector tabaqueiro cubano pola
vía da exportación de tabaco manufacturado chegaron aos 12 millóns
de pesos, en tanto que o valor da produción consumida na illa era tan
só de millón e medio.17 Francia e Gran Bretaña serán o destino principal
das manufacturas de Pedro Murias, que non dubidou en facerlles unha
chiscadela na nomenclatura das súas marcas a estes mercados nin en presentar os seus produtos en eventos de grande impacto publicitario que
tiveron lugar no Antigo Continente, caso das Exposicións Internacionais.
O ano 1898 foi decisivo para Cuba en todos os sentidos, incluído o
sector tabaqueiro. E tamén se amosa como un ano decisivo na traxectoria de Pedro Murias. A Guerra de Independencia e a entrada do capital

15 Debido aos seus múltiples negocios, tras encamiñar a fábrica, non a vai administrar
directamente senón que delegará esta tarefa nun xerente, o tamén galego Domingo García. La tierra gallega (A Habana, ano II, núm. 76, 30/06/1895).
16 Fondo Marcas y Patentes. Sec. Tabaco. Caixa 251, sig.12, 14, 20, 21, 22. Ano 1898.
Fondo Tabaco. Marcas de Tabaco. Unión de Fabricantes de Tabacos e cigarros da Habana.
Álbum de marquillas. F3. (1907) (ANC).
17

González Fernández (1992), pp. 135-136.
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estranxeiro nos diferentes sectores económicos cubanos implicaron
mudanzas importantes para a elite comercial española que se viu na
necesidade de adaptarse á nova situación económica para poder continuar sendo, tras a independencia e fronte á competencia norteamericana, un grupo dominante na illa.
O comezo das repercusións da guerra no sector tabaqueiro localízanse
no momento da incorporación ao conflito das provincias da Habana e
Pinar del Río, a finais de decembro de 1895, o que dificultou enormemente as colleitas dos anos seguintes. As plantacións das zonas rurais onde
se loitaba foron particularmente afectadas debido ás tácticas de arrasamento de terras que puxeron en práctica os dous exércitos en loita. Esta
situación víase agravada pola escaseza de man de obra debida, tanto ao
recrutamento a filas, coma á fuxida de multitude de familias campesiñas
que procuraban seguridade nas cidades e ás dificultades de transporte, pois
as liñas ferroviarias quedaran cortadas e o goberno colonial confiscara os
animais de tiro. Os atrancos impostos polo enfrontamento bélico supuxeron para moitos tabaqueiros graves dificultades e mesmo a creba para
algúns deles. Pedro Murias non foi inmune aos efectos da guerra colonial.
Os mambís, nunha das súas incursións en 1896 devastaron as veigas
que posuía na zona de Rioseco, en San Juan e en Martínez, na que traballaban novecentas familias.18 Tras ver asoladas as súas colonias agrícolas
fixou a súa atención na zona de Vuelta Abajo, como veremos máis devagar, unha zona que apenas sufriu estragos a partir desa data. Este feito
permitiulle garantir a colleita no ano 1897, cando xa a insurrección imposibilitara abastecer a maior parte das fábricas de tabaco da illa. Os tabaqueiros que superaron esa crise deberon enfrontarse a unha segunda
eiva coincidente no tempo, a competencia de capital estranxeiro. Ata a
Guerra de Independencia as relacións entre Estados Unidos e Cuba no
eido do tabaco circunscribíranse case totalmente ao ámbito comercial. É
dicir, as compañías tabaqueiras norteamericanas compraban na illa o tabaco, ben en rama para a súa posterior elaboración nos seu centros fabrís,
ben elaborado para a súa directa comercialización. Pero esta situación vai
mudar a finais da última década do século XIX cando o capital americano
18 EDG

(A Habana, ano XIV, 04/06/1898); El tabaco (A Habana, ano III, núm. 45,
16/05/1896) (ILL).
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empece a penetrar na industria tabaqueira cubana en grandes cantidades.
Unha introdución que resultou certamente doada xa que os efectos devastadores da Guerra de Independencia non posibilitaron unha contraofensiva, nin permitiron unha defensa, por parte do sector insular. E,
ademais os tabaqueiros españois víronse incapaces de competir ante o pulo
da produción norteamericana que podía ofertar uns prezos imposíbeis de
rebaixar debido ás medidas fixadas pola alfándega tras o remate da guerra
e, sobre todo, á innovación tecnolóxica aplicada pola industria tabaqueira.19
Se ben é certo que xa hai que dar conta á altura de 1888 da entrada
de capital foráneo no sector, neste caso capital inglés, todos os autores
coinciden en sinalar que se trataba dun feito, aínda que indicativo da tendencia que se aveciñaba, aínda puntual. Os empresarios británicos comezaron a investir cuantiosas sumas de capital comprando firmas de tabaco
da illa a través da figura de Gustavo Block, dono da compañía Henry
Clay. Grazas a esta operación, en 1888, a súa compañía contaba con tres
prestixiosas marcas de empresarios españois, El Águila de Oro, La Española e La Intimidad, con sesenta e seis marcas anexas de tabaco e vinte e
tres de cigarros e picadura. Esta compañía, coñecida comunmente co
nome da Compañía inglesa, foi o primeiro trust tabaqueiro estranxeiro
que se estabeleceu na illa e con el comezou un proceso que se consolidaría a partir do remate do conflito bélico e que terá o capital norteamericano como protagonista.
Os industriais tabaqueiros americanos, que vían como o capital inglés se ía facendo coa propiedade das industrias cubanas, decidiron comezar a súa expansión coa constitución de compañías para mercar tabaqueiras e tamén veigas en Cuba. Deste xeito, aseguraban a materia
prima que necesitaban as súas tabaqueiras de Key West e Tampa.20 O

19 O crecemento acelerado da industria tabaqueira norteamericana foi incidindo desfavorabelmente nas posibilidades comerciais do habano nese mercado, o máis importante en
volume de tráfico comercial, debido aos diferentes aranceis proteccionistas decretados polos
gobernos. Foi especialmente duro o arancel denominado Mc Kinley (1890), a través do cal
se elevaron os aranceis de 2,50 a 4,50 por libra de tabacos mantendo o 25% ad valorem. Estes
gravames facían que os tabacos cubanos acadaran uns prezos tan altos que o seu consumo era
un luxo ao alcance de moi poucos, co cal se perdeu o mercado norteamericano para o tabaco
manufacturado cubano. González Fernández (1992), p. 153.
20

Rivero Muñiz (1964), II, pp. 309, 317-318.
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proceso estivo liderado pola American Tobacco Company (ATC), unha
importante empresa de capital de Nova York nacida da fusión de varias
tabaqueiras lideradas pola que presidía James B. Duke, o empresario
máis poderoso da industria do cigarro, que empezou a súa carreira por
copar o sector tabaqueiro cubano en 1899. Fíxoo a través dunha sucursal, a compañía Havana Commercial Company. A partir de prezos moi
xenerosos, comeza facéndose co control dunha fábrica de cigarros e
dunha ducia de fábricas de tabaco na Habana, e úneas baixo unha soa
organización que tiña á súa cabeza a firma de tabacos cubana Francisco
García Hermanos y Cía.
No control sobre a elaboración e a comercialización da folla de tabaco movéronse case que simultaneamente os intereses dos trust británicos e norteamericanos e, aínda que a presenza dos primeiros no intento
de monopolización tabaqueira fora anterior, a influencia de factores políticos —a guerra e a fin da colonia e da ocupación americana— e de factores económicos —as estruturas arancelarias e a puxanza tecnolóxica—
posibilitaron que o control económico pasase ás mans dos trusts estadounidenses, nomeadamente ás mans da ATC. O éxito deste trust radicou especificamente na modernización tecnolóxica, coa adopción da máquina
Bonsack e coa mecanización total da produción, e da comercialización a
través dunha organización global de vendas e de distribución.21 Dentro
dese grupo de fábricas de tabaco cubano que absorbeu o gran trust americano atópanse as fábricas de Pedro Murias La Meridiana e Pedro Murias que, como as outras radicadas en Cuba, non utilizaban maquinaria
de proceso continuo na fabricación senón que respondían a unha organización vetusta baseada no traballo artesán. Isto imposibilitaba a competencia de prezos e o peche da opción de exportar.
A venda das súas fábricas non debe entenderse como o punto e final
da brillante carreira empresarial do devesano senón como un certo cambio nas prioridades. Pedro Murias desfíxose desas manufacturas porque,
imposibilitada a opción da exportación, non lle podía dar saída á produción. Así, ante a imposibilidade de aproveitalas, optou por beneficiarse

21

Chandler (1987), pp. 522-534.
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dos bos prezos que pagaba a Havana Commercial Company.22 Nesta
transacción, en 1899, Pedro Murias vendeu as súas fábricas máis importantes, La Meridiana e Pedro Murias e todas as súas marcas anexas, pero
mantivo a súa condición de propietario fabril. Reservouse a propiedade
da fábrica de tabaco La Devesa e da marca La Suíza Española para seguir
fabricando e comercializando o tabaco que producían as súas veigas de
Vuelta Abajo.
Xunto á consolidación da fábrica que levaba o nome da súa parroquia,
despois do 98 Pedro Murias embarcouse na fundación dunha nova fábrica,
dedicada á produción de cigarros, La Viajera, que estabelece en 190223
en pleno fervor dos trusts estranxeiros. Porque cando Pedro Murias vendeu
as súas fábricas, a introdución de capital americano no sector tabaqueiro
non fixera máis que comezar. En 1901, a ATC entrou na Habana agrupou
unhas vinte fábricas e absorbeu tamén as doce que xa posuía Havana Commercial Company. En 1902 esta compañía controlaba o 90% das exportacións de tabacos grazas á adquisición de 161 fábricas de tabacos e 36 de
cigarros.24 Estas compras, xunto coas 71 fábricas de tabaco e 24 de cigarros mercadas por Block con capital inglés, fixeron que pasase a mans
estranxeiras a maior parte das fábricas de tabaco de Cuba.25
A propiedade de «veigas»: un intento por controlar o ciclo produtivo
Pero, como avanzaramos, Pedro Murias non era só un propietario
fabril. Nos derradeiros vinte anos do século XIX estendera os seus intereses ao sector agrícola. Empezou a dedicarlle parte das ganancias da
manufactura á compra de plantacións tabaqueiras e a ampliar os cultivos,
22 Escritura de venda (A Habana, 04/04/1899). Conta de Liquidación Xeral de Bens da Testamentaría de Pedro Murias (1910) (Arquivo Centro Galego da Habana, en adiante, ACGH).
23 Fondo Marcas y Patentes. Sec. Tabaco. Caixa 197, sig. 7. Ano 1902 (ANC).
24 Stubbs (1989), pp. 30-35.
25 Á altura do ano 1904 a maioría das marcas de tabacos máis emblemáticas de Cuba
como Cabañas, A. de Villar y Villar, Flor de Murias, Flor de Cuba, Flor de Inclán ou La
Meridiana foran xa trasladadas ao edificio da compañía, o número 10 na rúa Zulueta, ao que
popularmente se denominaba El Panteón. As fábricas de tabaco tiñan o seu propio camposanto no número 193 Paseo de Tacón. Alí en 1906 repousaban xunto a Pedro Murias, La
Vencedora de Pérez Díaz, El Siboney de Larrea Hermanos e La Crema de Cuba de García
Alonso, entre outras. Directorio Xeral de Fabricantes de tabacos e cigarros. El Tabaco (A Habana, ano XII, 10/01/1906 / 25/03/1906 / 10/04/1906) (ILL).
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co fin de asegurar a materia prima para as súas industrias. Nesta iniciativa
debemos ver a continuación, pola súa banda, unha tendencia xeral entre
os tabaqueiros españois radicados na Cuba do último terzo do oitocentos.
A existencia dun proceso de acumulación das marcas implicou a concentración da produción, o que propiciou un incremento da dispoñibilidade
de capital para empregar en mercar materia prima. Nas mans dunhas
poucas compañías tabaqueiras, as de Jaime Partagás, Block, González
Carvajal e das do propio Pedro Murias, quedaron, antes da Guerra de
Independencia, as mellores terras de cultivo.
Pedro Murias adquiriu a propiedade de extensas veigas na provincia
de Pinar del Río. Nesta provincia chegou a obterse o 60% da produción
total de tabaco de Cuba e, segundo os expertos, nunha zona desta, coñecida polo nome de Vuelta Abajo, era onde se daba o tabaco de meirande
calidade e fama do mundo.26
Entre os anos 1894-1899 concentráronse as súas compras de superficie agraria. O devesano desenvolveu diversas estratexias para converterse
en propietario, desde a cancelación dos censos estatais que pesaban sobre
algunhas propiedades, ata a compra dos dereitos de herdade, pero a
opción preferente foi a de constituírse en acredor dos antigos propietarios
e colleiteiros e facer valer préstamos hipotecarios. Segundo as nosas estimacións as súas propiedades rústicas á altura de 1900 superaban amplamente as 50.000 hectáreas e estaban dedicadas, o 98% delas, á produción
de tabaco.27 Deste carácter de gran propietario informan algúns testemuños que aparecen na prensa da colectividade galega, onde o nomean co
alcume de indiano de Vuelta Abajo.28
Pedro Murias aseguraba así a provisión de tabaco para as súas fábricas e a calidade da súa manufactura pero, ademais, gañaba unha fonte de
26

González (1998); Núñez Jiménez (1985).

27 Atopamos datos contraditorios respecto ás medidas das propiedades na documentación

que manexamos (Inventario post-mortem, listas dos bens recibidos polos herdeiros de Pedro
Murias, escrituras de compra e rexistro da propiedade), dificultades que se agravan pola confusión dos nomes dos terreos e coa inexistencia de información sobre as superficies dalgún deles.
28 Segundo unha primeira achega que realizamos no concello de Mantua, en Pinar del
Río, Pedro Murias posuía algo máis de 38.000 hectáreas de veigas. Inventario á morte de Pedro Murias (1910) (ACGH); Fondo de Escribanías (Arquivo Provincial Estatal de Pinar del
Río, en adiante, APEPR); EDG, (A Habana, ano XIV, 04/06/1898); Memoria da Sociedade
de Instrución Círculo Habanero de Santa Eulalia de La Devesa da Habana (1914) .
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Distribución anual das adquisicións de superficie agraria realizadas
por Pedro Murias na provincia de Pinar del Río (en ha)
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Fonte: Inventario á morte de Pedro Murias (1910) (ACGH). Testamento de Pedro Murias (1892) (AEAPM).
Fondo: Escribanías. Protocolos notariais de Fors y Perdomo e Quintana Rubio. Diarios de Operacións
do Rexistro da Propiedade (AEPPR).

ingresos alternativa á da fabricación, ao poder dedicarlle unha parte da
produción á comercialización directa (en rama). Esta alternativa da exportación de materia prima resultoulle economicamente moi rendíbel
a partir de 1989 porque lle permitiu superar a competencia norteamericana na comercialización e aproveitarse da demanda de materia prima desa
mesma industria.
Un terceiro eixe da estratexia empresarial de Pedro Murias:
a diversificación do investimento
Pero non todo o potencial económico de Pedro Murias repousaba no
negocio da plantación e da elaboración do tabaco. A diversificación foi a
súa opción para facer medrar e asegurar o seu capital.29 Tamén outros
grandes tabaqueiros fixeron investimentos en áreas económicas alleas á súa
como eran os enxeños azucreiros, as compañías de seguros, a banca, os
ferrocarrís ou bens inmobiliarios. Entre os investimentos que realizou
Pedro Murias pódense destacar os da Nova Fábrica de Xeo e de Cervexa
29 Somos conscientes de que os datos cos que contamos sobre a súa condición de accionista en diferentes empresas (número de obrigas e valoración delas en 1906) carecen da representatividade que proporcionaría un dato porcentual; impiden a realización dunha valoración do peso económico dos seus investimentos pero presentámolos a modo indicativo.
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de Puentes Grandes, da que posuía 174 obrigas valoradas en 16.400 pesos
ouro.30 A industria cervexeira arrancou nos anos previos á independencia
da illa e converteuse nun dos negocios máis frutíferos tras o azucre e o
tabaco. Esta fábrica, que fora fundada en 1888, chegou a ser, xunto á Compañía Cervexeira Internacional, a entidade máis destacada deste eido e
estivo, desde os seus inicios, asociada a diferentes empresarios españois. Á
altura de 1910 xa controlaba as cervexarías La Tropical e Tívoli e, dado o
seu volume de capital e potencial produtivo, estaba en posición para competir coas mellores empresas latinoamericanas do sector. Pedro Murias
investiu tamén en obrigas de dúas entidades financeiras de Cuba, o Banco
Español e o Crédito Territorial Hipotecario Cubano. Estes foron os investimentos que menos lle renderon. No primeiro caso porque posuía unha
porcentaxe meramente simbólica, unha acción, valorada en 500 pesos de
ouro, e no caso do Crédito Territorial, do que tiña 64 obrigas nas que investira máis de 200.000 pesos de ouro, porque esta entidade fracasou moi
pouco despois de crearse, e así perdeu Pedro Murias o seu capital.31
A estes investimentos seguíronlles os realizados no mundo da comunicación. Pedro Murias posuía obrigas no xornal Diario de la Marina da
Habana por un valor de 2500 pesos de ouro. Este era o órgano de prensa
do Partido Conservador, do que era seguidor, igual ca o resto da elite
española favorábel á continuación do réxime colonial en Cuba, e era un
dos diarios de maior tirada de Cuba. Os medios de transporte tamén
foron do interese do devesano, como apuntabamos. El contaba con obrigas do ferrocarril de Gibara a Holguín e do ferrocarril do Oeste, que unía
a provincia de Pinar del Río coa Habana, e era propietario dunha frota
de barcos. O atractivo do ferrocarril residía na súa complementariedade
coa produción e coa manufactura de tabaco. Este transporte permitía un
mellor aproveitamento da riqueza de Pinar del Río xa que posibilitaría
enlazar esta zona produtora coa Habana, onde radicaban os centros fabrís
e o porto polo que se exportaba o tabaco.
30 Inventario xeral dos bens á morte de Pedro Murias. Obrigas. Testamentaría Voluntaria de Pedro Murias. Xulgado de Primeira Instancia do Leste, A Habana. Libro 1º, núm.
154, fol. 418. Ano 1906 (ACGH).
31 Inventario xeral dos bens á morte de Pedro Murias. Obrigas. Testamentaría voluntaria de Pedro Murias. Xulgado de Primeira Instancia do Leste, A Habana. Libro 1º, núm.
154, fol. 418. Ano 1906 (ACGH).

Empresarios de Galicia

A mesma razón que o moveu a participar no negocio ferroviario foi a
que motivou a súa entrada no mundo das comunicacións marítimas. A
vía marítima amosárase válida á hora de poder transportar dun xeito
rápido e barato o tabaco en rama desde as zonas tabaqueiras ás áreas de
transformación. Pedro Murias participou na creación da Empresa de
Navegación por la Costa Norte de Vuelta Abajo, da que posuía 25 obrigas e conseguiu a súa propia frota. En 1891 posuía máis de 20 embarcacións entre elas unha lancha motora, un remolcador e un vapor.32
O tesón en diversificar os seus capitais levouno tamén cara ao negocio da minaría. En realidade, esta dedicación pode considerarse máis produto da oportunidade que dunha grande iniciativa empresarial. Tratábase
de aproveitar o potencial mineiro que teñen algunhas das terras que xa
posuía e non de mercar minas á maneira de novo campo onde investir.
Rexistra ao seu nome en dous anos, desde 1902 ata 1904, un total de seis
minas, todas elas situadas no termo pinareño de Mantua.33
A actividade que máis beneficios lle reportou a Pedro Murias, despois
do tabaco, foi a súa condición de propietario inmobiliario no urbano. O
número de inmóbeis que eran da súa propiedade na cidade da Habana
superaba a principios do século XX a vintena. Cantidade á que hai que
engadir, só referíndonos á propiedade de inmóbeis urbanos, os que tiña
en cidades como San Diego de los Baños. Os ingresos que percibía Pedro
Murias en concepto de rendas de alugamentos supoñían un montante
económico substancial xa que eran estas numerosas e, en moitos casos,
elevadas por atopárense os inmóbeis en rúas céntricas e principais das
cidades onde se atopaban. E, conxuntamente coa percepción de rendas,
cómpre salientar o valor inmobiliario das súas propiedades urbanas que,
só na cidade da Habana, superan os 180.000 pesos de ouro e que, no conxunto da illa están moi próximos aos 200.000 (1.140.000 pesetas).34

32 EDG (A Habana, 20/02/1892, ano xv, núm. 504); (A Habana, 19/03/1892, ano xv,
núm. 508) Testamentaría Voluntaria de Pedro Murias. Xulgado de Primeira Instancia do
Leste, A Habana. Libro 1º, núm. 154, fol. 418. Ano 1906 (ACGH).
33 Fondo Goberno Provincial. Secretaría de Agricultura, Comercio e Traballo. Exp.
3.491, atado 292; Exp. 3735, atado 400; Exp. 3.985, atado 410; Exp. 3.986, atado 410; Exp.
3.988, atado 410; Exp. 4.268, atado 420; Exp. 4.273, atado 420. (APEPR).
34

Inventario Xeral dos Bens á morte de Pedro Murias (1910) (ACGH).
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Epílogo
Os emigrantes ían a Cuba coa vontade e coa clara disposición de facer as américas, é dicir, patrimonio. Pedro Murias conseguiuno. Notábel
marquista, gran propietario e relevante investidor… A manufactura de tabaco foi a súa fonte principal e continuada de ingresos; beneficiouse pola
crecente demanda do produto e polo acceso doado ás canles comerciais.
Á sombra dos seus negocios fabrís perfilouse como distinguido veigueiro
e investidor altamente especializado. Os seus resortes para a súa acumulación de capitais estiveron no exercicio do crédito e no acceso ás redes de
comercialización cara á exportación. Morreu rico na Habana o nove
de novembro de 1906 a consecuencia dunha tuberculose pulmonar. Contaba naquel entón con sesenta e seis anos. O seu capital excedía nese ano
os 590.500 pesos de ouro (3.365.850 pesetas)35 e sería no espazo familiar
do testador, que finou solteiro e sen máis familia que uns seus sobriños, e
en accións benéficas onde recalaría a maior parte deste patrimonio.

35 No inventario dáse a cifra concreta de 590.512 pesos de ouro. Nel téñense en conta
o metálico, os valores, as alfaias, os semimoventes, froitos, móbeis, inmóbeis e créditos dos
que o indiano era propietario no momento da súa morte. Esta cifra veríase amplamente
aumentada de ter en conta o capital que, por diferentes motivos, lle era adebedado a Pedro
Murias. Segundo cálculos aproximativos, opinamos que o patrimonio se vería aumentado,
cando menos, en 100.000 pesos de ouro máis. Inventario Xeral dos Bens á morte de Pedro
Murias (1910) (ACGH).
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