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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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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. 
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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.
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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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