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DuES cASES On viSqué MiguEL DE unAMunO, AMic i 
cORRESpOnSAL DE MARAgALL 

Casa Museo Unamuno 
Direcció: Calle de los Libreros, 25, 37008. Salamanca. 
Telèfon: 923 29 44 00

Casa Museo Miguel de Unamuno 
Direcció: Calle Virgen del Rosario, 11, 35600 Puerto del Rosario. Cabildo de Fuerteventura. Las 
Palmas.
Telèfon: 928 86 23 76 

 
Visitar les cases dels amics de Joan Maragall sempre aportarà informació no mediatitzada  per  a  
endinsar-se en la comprensió de la seva biografia.  Així mateix, també, regalarà moments d’esplai a qui 
s’hi atansi empès per l’afany o la curiositat d’ampliar la seva percepció sobre el món de la literatura 
per altres vies que no siguin exclusivament la  lectura de llibres. En aquest sentit, les cases museu 
d’Unamuno que indiquem són una bona plataforma que il·lustra la vida complexa de l’intel·lectual fini-
secular compromès tant amb l’activitat cultural i acadèmica, com amb els esdeveniments socials del 
seu temps.
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L’amistat entre Maragall i Unamuno queda testimoniada per un corpus epistolar relativament modest 
en nombre de cartes, però interessant des del punt de vista del contingut. Constitueix una corres-
pondència densa en reflexions estètiques i a l’entorn de la política, però també hi trobem confidències  
íntimes o simples converses entre dos bons amics que van començar a cartejar-se des que es van 
conèixer per intermediació de Jaume Brossa, i que no van deixar de fer-ho –encara que fos esporà-
dicament– fins a la mort de Maragall.

 
De Miguel de Unamuno es conserven com a itineraris literaris dues de les moltes cases on l’escrip-
tor va viure. L’autor de Niebla hagué de traslladar-se sovint d’un lloc a un altre i va residir en diferents 
ciutats, però aquestes dues, per ser cases museu, han pogut conservar un aspecte similar al que 
segurament van tenir quan ell hi visqué. Ambdues han estat protegides per les institucions públiques 
i continuen obrint les seves portes a visitants i estudiosos. Programen visites guiades i permeten la 
consulta dels seus fons documentals.

 
La «Casa Museo Unamuno» de la Universitat de Salamanca respon al tipus de pis acomodat i  con-
fortable que l'Ateneu acostumava a cedir als rectors durant el  seu  mandat,  mentre que la  «Casa 
Museo Miguel de Unamuno» rememora la pensió modesta on l’escriptor s’allotjà durant el seu exili 
forçós a Canàries. 

La «Casa Museo Unamuno» es troba situada en el centre històric de la ciutat de Salamanca, integra-
da dins el «Servicio  de  Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca». Va ser construïda 
al segle XVIII, i dedicada íntegrament a Casa Rectoral de la Universitat. L'escriptor bilbaí visqué en 
aquest magnífic edifici amb la seva família mentre va ser rector, professor i catedràtic de grec clàssic 
(1900-1914). I aquí el visitant podrà veure la biblioteca d'Unamuno així com l’escriptori personal en  
què  l’escriptor va escriure la major part dels seus poemes i novel·les més conegudes. Per  a Una-
muno viure en una casa d’aquestes característiques significava el reconeixement públic a la seva vàlua 
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com a intel·lectual i el rescabalament, per a ell i la seva família, dels anys d’estretors i de dificultats 
econòmiques soferts en el passat.

El 1950 la Universitat és remodelada orgànicament, i s’inicien les obres per a convertir el segon pis 
d’aquest edifici en casa museu. S’hi apleguen els mobles més relacionats amb l’escriptor, així com 
també s’hi conserven els objectes personals i la documentació més variada com per  exemple, a 
banda de la correspondència i manuscrits de les obres, dibuixos inèdits i figuretes de papiroflèxia 
–granotes, turcs, ocells, etc.– a les quals, com és ben sabut, Unamuno era tan aficionat.

 

Per tal de facilitar i fer més agradable la visita, tota la programació del conjunt de les estances res-
pon a una idea museística d’ambientació històrica dels espais que permet l’evocació de l’atmosfera 
d’una llar del tombant de segle. Amb la remodelació per adequar-la a casa museu es va reubicar la 
biblioteca personal de l’escriptor, uns 6.000 volums, que ha crescut exponencialment gràcies a l’aplica-
ció durant anys d’un programa modèlic d’adquisició de nous fons. 

 
Actualment, és un centre documental prestigiós, amb biblioteca crítica i de referència que proporciona 
a l’estudiós un fons molt ric i organitzat per a la consulta. Des de 1996, la casa museu està oberta, tant 
per a investigadors com per a visitants generalistes. S’hi programen, a més d’exposicions, conferènci-
es, presentacions de llibres, debats i taules rodones a l’entorn d’Unamuno i la seva època.

 
La segona casa – la que, de fet, li va fer de presó en l’exili– és un edifici típicament illenc del 
segle XIX. En realitat, havia funcionat com a  hotel, «Hotel Fuerteventura», i Unamuno va instal·lar-
se en alguna de les seves habitacions arran de l’expatriació ordenada el 1924 pel General Primo 
de Rivera, després que es veiés obligat a abandonar la seva càtedra a la Universitat de Salamanca.

 

Casa Museu

Casa Museo Unamuno de Salamanca. Biblioteca  
personal i escriptori

Casa Museo Unamuno de Salamanca. Biblioteca de consulta

173

Haidé, núm. 2, 2013 p. 171-175

Casa Museu



 

      

 

 
Aquesta petita i «desventurada isla de Ventura»,  com ell mateix l’anomena, va ser per a Unamuno, 
la seva personal Barataria. El Rector desposseït va adaptar-s’hi sense rancúnies, disposat a no doldre’s 
per haver de romandre dins una petita illa al mig de l’Atlàntic. N’admirà la bellesa abrupta del paisatge 
i el caràcter tenaç del «majorero», fill del país, a que l’escriptor va lloar amb admiració en moltes de les 
seves poesies. Atesa la disciplina i l'austeritat del caràcter unamunià, acostumat des de jove a una 
vida de treball i sacrifici, l’escriptor va saber adaptar-se  ràpidament i va organitzar la seva estada
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Miguel de Unamuno davant la fonda illenca de Fuenteventura, envoltat d'intel·lectuals canaris, 1924

 
 
Entrada a la Casa Museo Unamuno 
de  Fuerteventura 
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disposat a no perdre el temps i a treure’n el major rendiment possible. Es planificà excursions d’ex-
ploració a lloms de camells, assistí a les tertúlies que periòdicament se celebraven a casa d’amics 
il·lustrats, gaudí de les visites dels que admirant-lo viatjaven fins a Canàries per estar amb ell o 
portar-li suport econòmic.

 
L’actual casa museu Miguel de Unamuno, oberta i mantinguda gràcies a la voluntat del Cabildo, 
ens mostra com era una casa d’hostes modesta de l’època: cuina, menjador, dormitoris, petita eixida. 
S’hi ha recreat l’escriptori on Unamuno treballava, amb elements i objectes personals, i també amb la 
presència de les familiars petites figures animades de paper plegat amb les formes més diverses 
amb què s’hi entretenia i que, segons l’escriptor, il·lustraven la llei de la transformació contínua de la 
matèria.

 
Amb tota la seva austeritat i modèstia, aquesta fonda simbolitza també l’actitud ètica d’un intel·lectual 
compromès amb la seva època, i que no va dubtar a abandonar el seu benestar anterior per poder  
mantenir les seves conviccions més profundes.

Casa Museo Miguel de Unamuno de Fuerteventura. Escriptori
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