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O Álbum da Ciencia do Consello da Cultura Galega preséntanos os 
protagonistas da ciencia que gardan relación con Galicia. Nel pon-
se rostro ás persoas que ao longo da historia estiveron implicadas 
nunha actividade que adoita aparecer, cara ao exterior, cunha faciana 
colectiva e aséptica. Unha fasquía impersoal que ten moito que ver 
coa propia natureza da ciencia, labor xerado por unha comunidade 
onde o elemento persoal e subxectivo ten menos visibilidade, se ben 
coidamos que actúa como un factor relevante na creación científica.

A elaboración do Álbum da Ciencia supuxo un esforzo investigador e 
divulgativo dun grupo duns trinta especialistas. A dirección foi enco-
mendada a Xosé A. Fraga Vázquez, da Sección de Ciencia, Natureza e 
Sociedade do Consello, quen contou coa colaboración do coordina-
dor desa Sección, Francisco Díaz-Fierros Viqueira, na codirección, e 
de Alfonso Mato na coordinación e redacción. 

Hoxe en día ofrecémoslle ao público case 300 biografías, unha par-
te fundamental do I+D histórico do país, unha información valiosa e 
actualizada que está accesible na rede de xeito gratuíto. Desta ma-
neira, o Consello da Cultura Galega dá a coñecer a nosa comunidade 
científica e contribúe ao fomento da cultura científica. Facilita que a 
xente que poida coñecer algo de Curros, Concepción Arenal, Maruxa 
Mallo, Cela, etc. saiba tamén de persoas de similar relevancia pero 
que traballaron no mundo da ciencia. E, ao facelo, cumpre co deber 
de recoñecer o labor deses personaxes e inviste na autoestima colec-
tiva, pois o Álbum amosa que os galegos fomos quen de facer ciencia 
totalmente homologable á do resto dos países adiantados.

Non se ignora que o Álbum posúe elementos mellorables, que entre 
os centos de biografías se pode discutir a pertinencia dalgunhas e a 
presenza de certa heteroxeneidade no tratamento, porén coidamos 
que esas circunstancias teñen moito que ver coa participación de 

LIMIAR
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redactores diversos e resulta representativa do estado actual da 
nosa área de coñecemento.

Galicia dispón hoxe dunha información rigorosa sobre os pro-
tagonistas da actividade científica, un material redactado e su-
pervisado por especialistas. Feito dobremente singular, pois no 
conxunto do Estado español non existe un produto similar e no 
mundo cultural galego o público non dispón deste tipo de infor-
mación noutras áreas do coñecemento. 

Xunto á versión dixital accesible na páxina web (http://www.
culturagalega.gal/albumdaciencia/), o Consello decidiu realizar 
unha publicación especial. O equipo responsable do proxecto 
seleccionou trinta dos protagonistas, que salientaron pola súa 
relevancia, orixinalidade ou representatividade no eido da cien-
cia galega, e elaborou unha versión divulgativa das súas bio-
grafías a partir dos textos publicados no Álbum (que se poden 
consultar íntegros na web) de cara a facilitar a difusión deses 
personaxes e, ao mesmo tempo, do Álbum da Ciencia.

Con estas trinta biografías ofrécese ao público unha nova opor-
tunidade para achegarse a autores como Ángeles Alvariño, que 
aparece entre as 1000 biografías de científicos máis relevantes 
da historia; Ramón de la Sagra, o primeiro agrónomo america-
no; Xosé Rodríguez, o matemático que participou cos mellores 
científicos do momento para determinar con precisión a lonxi-
tude do metro; os salientables médicos Nóvoa Santos, Gil Casa-
res ou Baltar Cortés; os botánicos Antonio Casares Gil e Baltasar 
Merino; os xeólogos Casiano de Prado e Isidro Parga Pondal; a 
matemática María Wonenburger; Antonio Casares Rodríguez e 
González Olivares, que probaron de forma pioneira a anestesia 
en Santiago; o doutor e profesor Ramón Varela de la Iglesia, que 
traduciu o máis actual da medicina alemá da época, ou Domin-
go Fontán, que nos amosou coa súa cartografía «o rostro de Ga-
licia». Deixámosvos con eles.

XOSÉ A. FRAGA VÁZQUEZ
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RAMÓN MARÍA
ALLER ULLOA
O iniciador da investigación
astronómica en Galicia
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Realizou os primeiros estudos no colexio de Lalín 
e o bacharelato na Guarda, no colexio dos xesuí-
tas, onde se espertou a súa vocación sacerdotal 
e a paixón polas matemáticas e a astronomía. En 
1894 comezou a carreira sacerdotal, primeiro no 
Seminario de Lugo e logo no de Santiago de Com-
postela, e aos vinte anos obtivo o título de doutor 
en Sagrada Teoloxía. Naquela altura xa dispuña 
dun anteollo de 67 mm de apertura, agasallo da 
súa avoa Manuela, instrumento co cal se iniciou 
na afección astronómica.

Ao remate dos seus estudos sacerdotais fixera a 
si mesmo a promesa de non acceder a ningún 
cargo relixioso nin recibir polo seu ministerio sa-
cerdotal ningunha clase de retribución. Foi entón 
cando decidiu desenvolver a súa segunda voca-
ción, e xa no curso 1899-1900 iniciou os estudos de 
Ciencias Exactas na Universidade de Oviedo. No 
segundo curso trasladou a matrícula á Universi-
dade de Madrid, onde rematou a carreira en 1904, 
sempre por ensinanza libre.

A aquel pequeno anteollo que tiña de mozo en-
gadiulle despois un teodolito Troughton&Simms, 
construído en Londres, que sería un dos seus ins-
trumentos máis queridos e do que tirou maior ren-
demento. A adquisición puido facerse grazas ao 
apoio económico de María Lajosa, amiga da fami-
lia. Con estes dous aparellos colocados na galería 
da nova casa familiar, xa en Lalín, comezou Aller a 
realizar de xeito sistemático observacións de gran 

calidade. Ao longo de 1911 preparou as observacións 
feitas do cometa de Johannesburgo 1910a para ser 
enviadas ao Observatorio de Madrid, o que daría 
lugar á súa primeira publicación, dentro dun artigo 
do astrónomo Antonio Vela e que viu a luz no Anua-
rio do dito Observatorio correspondente a 1912.

Anteriormente, en 1907, xa rexistrara o tránsito de 
Mercurio diante do Sol, e dous anos antes estivera 
en Narón acompañando a expedición do enxeñeiro 
xeógrafo Ubaldo Aspiazu, que desde o Instituto Xeo-
gráfico de Madrid se trasladara a Galicia para estudar 
a eclipse solar do 30 de agosto de 1905. Este dato de-
mostra que Aller xa tiña daquela contactos dabondo 
con estudosos da astronomía e científicos en xeral. 

O seu nome non era descoñecido cando decidiu 
aceptar a invitación de Luis de Ocharan Mazas 
para trasladarse, sobre todo durante os veráns, a 
Castro Urdiales. Ademais de asesorar o mecenas, 
tivo a oportunidade de traballar cun excelente 
instrumental, propio dun observatorio profesio-
nal. Foi alí, mentres determinaba as coordenadas 
do Observatorio Ocharan, cando se lle ocorreu un 
método orixinal que logo utilizaría na súa tese de 
doutoramento: os rexistros de pasos de estrelas 
por dúas verticais perpendiculares. 

Agás en 1916, por mor do falecemento do seu pai, 
trasladouse a terras cántabras todos os anos dende 
1911 ata 1920 e foi neste tempo cando tomou a deci-
sión de crear en Lalín o seu propio observatorio esta-
ble. Independentemente de todo o relacionado coa 

Ramón María Aller desenvolveu un labor extraordinario no campo 
da astronomía, máis se temos en conta os lugares onde o fixo e os 
cativos medios cos que contou. Hoxe está considerado como un 
dos astrónomos españois máis importantes do século XX.

DATOS 
BÁSICOS
NACEMENTO: Lalín, 1878

FALECEMENTO: Lalín, 1966

ESTUDOS E FORMACIÓN:
Colexio de Lalín
Colexio Xesuíta da Guarda
Seminarios de Lugo e Compostela
Universidades de Oviedo e Madrid
Doutor en Sagrada Teoloxía
Doutor en Ciencias Exactas

ALGÚNS DOS SEUS MÉRITOS:
Descubriu 4 estrelas dobres.
Publicou 78 artigos en revistas especializadas,
4 libros e dirixiu 5 teses de doutoramento.
Foi autor de numerosos deseños de 
instrumentos científicos e unha infinidade 
de observacións, cálculos, notas e catálogos 
estelares que ficaron inéditos.
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observación, Aller non deixaba de man outras ta-
refas e, neste senso, ao pouco de rematar os seus 
estudos, púxose a escribir dúas obras. A primeira, 
de análise matemática, Algoritmia, principios fun-
damentales de la ciencia de los números, publica-
da en 1918. A segunda aínda tardaría un tempo 
en rematala, dada a súa envergadura; tratábase 
dun completo texto de astronomía.

En 1917 levantou no xardín da casa de Lalín dúas 
casetas de madeira nas que instalou o anteo-
llo e o teodolito. Esta instalación é a que adoita 
chamarse o segundo observatorio, no que pui-
do realizar as observacións astronómicas con 
máis comodidade. A pesar diso, nestes anos de-
dicouse preferentemente a realizar estudos teó-
ricos sobre instrumentos e sobre matemáticas, 
que foron publicados na Revista de la Sociedad 
Astronómica de España y América, en Ibérica e na 
Revista Matemática Hispano-Americana. Cómpre 
destacar, entre estes traballos, o deseño que fixo 
dun prototipo para poñer en práctica o méto-
do estereoscópico proposto polo astrónomo 
catalán Comas Solá para a determinación de 

pequenos desprazamentos estelares, de grande 
interese tanto na determinación de paralaxes 
como de movementos propios das estrelas, o 
que xa daba unha idea do enxeño e capacidade 
de Aller para a construción de aparellos de alta 
precisión en astronomía.

Tras a morte do seu tío Saturnino, Ramón Ma-
ría Aller puido dispor dos seus bens en usufru-
to durante uns anos e, co diñeiro que isto lle 
reportou e mais de novo coa axuda de María 
Lajosa, decidiu potenciar os seus medios de 
observación mediante a adquisición en Ale-
maña dun refractor Steinheil de 120 mm de 
apertura e 1800 mm de distancia focal. Para 
darlle abeiro ao novo telescopio foi necesario 
modificar a estrutura do observatorio e cons-
truír unha cúpula. El mesmo dirixiu as obras, 
que remataron en 1924. Ao ano seguinte xa 
estaba operativo, coa nova instrumentación, 
o terceiro observatorio, cuxo programa de tra-
ballo seleccionou coidadosamente de acordo 
coas seguintes prioridades: medidas de estre-
las dobres; exame de superficies planetarias; 

observacións ocasionais, onde se inclúen 
eclipses, tránsitos, ocultacións, posicións de 
cometas, choivas de meteoros, auroras, etc. 

Chegou a ser tal a produción científica no pe-
queno establecemento lalinense que no es-
tranxeiro se pensaba que nese observatorio 
traballaba un amplo número de astrónomos. 
Non obstante, como dicía Aller coa ironía que o 
caracterizaba, «o persoal redúcese á unidade».

Cando decidiu darlles a máxima difusión aos re-
sultados científicos dos distintos fenómenos ob-
servados co refractor Steinheil, elixiu preferente-
mente a revista alemá Astronomische Nachrichten 
(en diante, AN), daquela a principal referencia 
europea de astronomía. Tamén deu a coñecer 
varios traballos na revista francesa L’ Astronomie. 

De todos os seus estudos, sen dúbida os máis sa-
lientables son aqueles sobre estrelas dobres. As 
medidas micrométricas comezounas a publicar 
en 1930, en varias series, na AN. Na publicación 
correspondente a 1932, figuran as medicións 

Dúas publicacións 
da súa autoría
Dúas publicacións 

O Observatorio de Aller, en Lalín, en 1925 Enrique Vidal Abascal, Ramón María Aller e Rafael Cid Palacios Aller coa súa discípula Antonia Ferrín
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dunha estrela dobre de coordenadas Alfa = 21h 
52m7, Delta = +19º 28’, que ninguén antes obser-
vara. Esta foi a primeira das catro estrelas dobres 
que descubriu Aller. Tres anos despois, tamén en 
AN, atopamos o seu cálculo da órbita da binaria 
STT 77, que foi a primeira determinada en Espa-
ña. A esta órbita seguíronlle outras máis. Por iso 
e por ter logo formado en Santiago unha impor-
tante escola de investigadores sobre estrelas do-
bres, podemos dicir que Ramón María Aller foi o 
introdutor desta liña de traballo en España.

Desde que no verán de 1928 as distintas sec-
cións do Seminario de Estudos Galegos (SEG) 
iniciaron os estudos da Terra do Deza, que 
continuarían ata 1935, era usual ver os mem-
bros do SEG achegarse ao Observatorio de 
Aller ao remate das xornadas de traballo. Per-
soeiros como Ramón Otero Pedrayo, Aquilino 
Iglesia Alvariño, Vicente Risco, Xosé Filgueira 
Valverde, entre moitos outros, gozaban da ob-
servación do ceo guiados polo astrónomo. 

Aller foi socio activo e protector do SEG, no que 
ingresou o 5 de novembro de 1928 coa lectura 
dun traballo sobre José Rodríguez González, o 
matemático de Bermés, e tivo unha clara implica-
ción nesta institución como membro da Sección 
de Ciencias: publicou catro traballos nos Arqui-
vos do Seminario de Estudos Galegos e presentou 
outro, «Observaciones de estrellas dobles» (1932), 
que non chegou a ver a luz, como tampouco 
puido ser publicado o seu libro de divulgación 
astronómica, Astronomía a ollo ceibe, que o SEG 
tiña preparado para a imprenta en xuño de 1936 
e que, de chegar a publicarse, sería o primeiro li-
bro de ciencia en galego (foi editado en 1948, en 
castelán, co título de Astronomía a simple vista). 

Hai que subliñar, por último, os oito artigos de 
temática científica que publicou en galego, en-
tre 1931 e 1934, na revista galeguista de cultura 
relixiosa Logos e nos que mostra un sorpren-
dente coñecemento das teorías cosmolóxicas 
que se estaban a desenvolver neses anos.

Concluída a Guerra Civil, Aller foi invitado a 
incorporarse á Universidade de Santiago de 
Compostela. Nesta incorporación desempe-
ñou un papel fundamental o seu discípulo e 
amigo Enrique Vidal Abascal, que non só falou 
co entón reitor Carlos Ruiz del Castillo sobre 
a conveniencia de que tanto Aller como o seu 
observatorio pasasen a formar parte da institu-
ción universitaria, senón que convenceu o as-
trónomo para que dese este paso. Porén, cóm-
pre facer constar que o traslado do observato-
rio de Lalín a Compostela era unha vella idea 
de dous novos científicos, Luis Iglesias Iglesias 
e Isidro Parga Pondal, cando era reitor Alejan-
dro Rodríguez Cadarso, pero a morte deste úl-
timo en accidente de circulación en decembro 
de 1933 botou a perder tan bo desexo. 

Tanto esta truncada xestión como a recupera-
ción do frutífero e efémero Seminario Matemáti-
co Durán Loriga, creado en 1935 polo catedrático 
Rodríguez Sanz e desaparecido tras o alzamento 
do 36, eran dous desexos que o novo catedrático 
de instituto Enrique Vidal Abascal, finalmente, 
conseguiu que saísen adiante tras grandes es-
forzos naquela difícil época.

En xaneiro de 1940 comezou Ramón María 
Aller o seu labor docente universitario como 
profesor de Xeometría Analítica e Análise Ma-
temática nos cursos intensivos na Facultade de 
Ciencias. Tres anos despois inaugurouse, co pa-

trocinio do Consello Superior de Investigacións 
Científicas (CSIC), o Observatorio Astronómico 
na chamada Residencia Universitaria, ao que se 
trasladou o refractor de Lalín, o teodolito e outro 
instrumental, á parte da gran colección de li-
bros e revistas que Aller tiña da súa propiedade.

Aller obtivo o doutoramento en 1943, aos 65 anos 
de idade, logo de presentar na Universidade de 
Madrid a súa tese, que foi publicada en 1944 
baixo o título Nuevos métodos en observaciones 
de pasos. Ese mesmo ano o CSIC publicou en le-
tra impresa o seu manuscrito Introducción a la 
Astronomía, que foi texto de referencia na uni-
versidade española durante moitos anos. 

En 1948 Aller foi nomeado membro da Comi-
sión de Estrelas Dobres da Unión Astronó-
mica Internacional (IAU) na Asemblea Xeral 
desta organización que tivo lugar en Zürich. 
Ese mesmo ano publicou o libro Astronomía a 
simple vista, que veu cubrir un oco na cativa 

Traballando co círculo meridiano no Observatorio Ocharan
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divulgación científica da época. A obra está dedi-
cada a Vidal Abascal, que foi quen moveu os fíos 
para que o orixinal traballo fose publicado.

Aínda que nun principio Aller se incorporou á Uni-
versidade para impartir clases de Matemáticas, as 
xestións para crear unha cátedra de Astronomía de-
ron o froito desexado e a partir de 1944 o astrónomo 
encargouse dela. Ao ser nomeado en 1949 catedrá-
tico extraordinario de Astronomía, resolveuse o pro-
blema que se presentaba ao ter xa a idade de xubi-
lación e puido continuar en activo durante algúns 
anos máis. Neste tempo pasaron polo seu equipo 
varios doutorandos, bolseiros e colaboradores, en-
tre os que hai que citar, ademais do xa nomeado 
Enrique Vidal Abascal, a Antonia Ferrín Moreiras (a 
súa discípula predilecta), Sierra Domínguez, García-
-Rodeja, Pensado Iglesias, Docobo Fernández, Cid 
Palacios, Costa Seoane ou Zaera de Toledo.

Aller pasou os seus dous últimos anos de vida en 
Lalín coa súa familia. Antes de falecer o 28 de mar-
zo de 1966, doou ao Observatorio Astronómico da 
Universidade os seus principais instrumentos de 

observación e o groso da súa biblioteca. Esta per-
sonalidade única, mestre de mestres, cheo de hu-
mildade pero enérxico e rigoroso na ciencia, non 
foi recompensado como se merecía, pois non che-
gou a dispor dos medios necesarios para poder 
ampliar as súas investigacións. En reiteradas oca-
sións solicitou o que nun principio se lle prome-
tera: poder contar en Santiago cun refractor dun 
mínimo de 30 cm de apertura, instrumento que 
consideraba imprescindible nun observatorio uni-
versitario. Mágoa que as súas peticións non che-
gasen a ser atendidas polos organismos oficiais. 
A produción científica de Aller, tendo en conta os 
medios, a época e os lugares onde a desenvolveu, 
foi excepcional: 78 artigos en revistas especializa-
das, catro libros, cinco teses de doutoramento dirixi-
das e catro estrelas dobres descubertas. Ademais, foi 
autor de numerosos deseños de instrumentos cien-
tíficos e unha infinidade de observacións, cálculos, 
notas e catálogos estelares que ficaron inéditos. Por 
todo iso está considerado como un dos astrónomos 
españois máis salientables do século pasado.

O mellor legado de Aller foi o non cuantificado, 
a humildade, a modestia e a dedicación aos de-
mais, da que sempre fixo gala. Podemos dicir, con 
palabras de Vidal Abascal, que a súa obra mestra 
foi a súa vida. Nos últimos anos a Universidade de 
Santiago de Compostela reeditou toda a súa obra, 
púxolle o seu nome ao Observatorio Astronómi-
co e rendeulle homenaxe cun acto académico na 
Facultade de Matemáticas, unha exposición na 
Sala Sargadelos de Santiago e o descubrimento 
por parte do reitor dunha placa no camposanto 
de Donramiro, onde está soterrado. Finalmente, o 
seu Observatorio de Lalín foi recuperado en 2011 
tras un convenio entre o Concello daquela vila e a 
Universidade de Santiago de Compostela.

COUSAS
CURIOSAS
O astrónomo inglés Hugh Percy 
Wilkins, coautor do detallado mapa 
cartográfico lunar The Moon,  púxolle o 
nome de Aller a un cráter da Lúa. 

O Observatorio Astronómico da 
Universidade de Santiago, ao que doou 
os seus instrumentos de observación 
e o groso da súa biblioteca,  leva 
o seu nome desde 1983. Outros 
observatorios como o de París tamén 
adoptaron algúns dos instrumentos 
creados por Aller Ulloa.

Ademais de estar considerado como 
un dos astrónomos máis salientables 
do século XX, tamén foi catedrático de 
Matemáticas, sacerdote e políglota, e 
chegou a dominar dez idiomas.

Desde 1989 existe un museo en Lalín 
para honrar a súa figura, onde estaba 
o seu primeiro observatorio. Nel 
comparte espazo con outros dous fillos 
ilustres da vila, Joaquín Loriga e Laxeiro.

No Observatorio Astronómico de Santiago

+INFO
Docobo Durántez, José Ángel (2012): 
«Ramón María Aller Ulloa», en Álbum da 
Ciencia, Consello da Cultura Galega
(culturagalega.gal)

CONSULTAR ARTIGO
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JOSÉ ALONSO 
LÓPEZ Y NOBAL
Da política como ciencia exacta
 

José María Casado del Alisal, El Juramento de los primeros diputados a Cortes en 1810 en la Iglesia de 
San Pedro y San Pablo en San Fernando, Cádiz. Arquivo do Congreso dos Deputados

DATOS 
BÁSICOS
NACEMENTO: Ferrol, 1763

FALECEMENTO: Ferrol, 1824

ESTUDOS E FORMACIÓN:
Compañía e Academia de Gardas Mariñas

ALGÚNS DOS SEUS MÉRITOS:
É unha das figuras política e 
intelectualmente máis interesantes do 
primeiro liberalismo galego.

Formou parte da Xunta Local de Ferrol 
durante o levantamento en Galicia contra a 
invasión francesa.

Revelouse como o máis activo e liberal dos 
deputados galegos e un dos máis radicais 
do Congreso Nacional. Foi membro de 
oito comisións e participou en 44 sesións 
da cámara, nas que presentou proxectos 
reformistas no ámbito económico e social e 
apoiou todas as causas revolucionarias. 

Publicou a obra enciclopédica en 6 tomos 
Consideraciones generales sobre varios puntos 
históricos, políticos y económicos, a favor de 
la libertad y fomento de los pueblos, y noticias 
particulares de esta clase, relativas al Ferrol y 
a su comarca.

Entre 1800 e 1801 realizou, por encargo 
do arcebispo compostelán Francisco 
Vallejo, o plano xeográfico-estatístico do 
Arcebispado de Santiago.
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En 1820, logo do triunfo da insurrección libe-
ral, publicábase en Madrid, de forma anónima, 
unha extensa obra de 1674 páxinas, en seis to-
mos e tres volumes, mais un caderno con catro 
planos e dez láminas que respondía ao título 
de Consideraciones generales sobre varios pun-
tos históricos, políticos y económicos, a favor de 
la libertad y fomento de los pueblos, y noticias 
particulares de esta clase, relativas al Ferrol y a 
su comarca. O seu autor, o mariño e enxeñei-
ro ferrolán José Alonso López y Nobal, foi un 
ilustrado e relevante home de ciencia e un dos 
políticos liberais galegos máis destacados das 
dúas primeiras décadas do século XIX.

A formación de Alonso López estivo marcada 
pola apertura e renovación científicas que tive-
ron lugar na España do século XVIII, as reformas 
realizadas polos gobernos borbónicos na Ma-
riña militar española, importante protagonista, 
pola súa vez, da renovación científica, e polo 
desenvolvemento experimentado pola súa cida-
de natal como sede do Departamento Marítimo 
do Norte (construción de estaleiros, creación da 
Academia de Gardas Mariñas).

A súa carreira profesional comezou na Arma-
da, na que ingresou como piloto en 1786 e en 
1798 acadou o grao de alférez de fragata. No 
ano 1792 foi destinado ao Observatorio Astro-
nómico da Academia de Gardas Mariñas de 

Ferrol, na que tamén exerceu como profesor 
de Matemáticas e gañou a estima dos seus su-
periores como home de talento, ben imposto 
nos idiomas francés, inglés e latín, matemático 
infatigable no traballo, moi aplicado nas cien-
cias en xeral, e especialmente en astronomía. 
Entre 1800 e 1801 realizou, por encargo do arce-
bispo compostelán Francisco Vallejo, o plano 
xeográfico-estatístico do Arcebispado de San-
tiago. Dous anos despois cesou na Mariña e 
pasou ao Estado militar de España, con destino 
no Reino de Galicia, ao ser nomeado comisario 
da Inspección Xeral de Camiños, con catego-
ría de comisario de guerra honorario. 

En 1804 escribiu unha Memoria sobre abertura 
económica de la Carretera de Vigo a Benavente 
con sus ramales a Lugo, Santiago y Pontevedra e, 
en 1807, unhas Reflexiones sobre las necesidades 
urgentes de la España en su población, agricultu-
ra, comercio y marina. En 1808, cando se produ-
ciu o levantamento en Galicia contra a invasión 
francesa, formou parte da Xunta Local de Ferrol 
e desempeñou o cargo de comandante interi-
no de enxeñeiros das fortificacións da ría. Coa 
entrada das tropas francesas na cidade, e logo 
de ser suspendido de emprego e soldo, rema-
tou fuxindo de Ferrol, medorento de maiores 
represalias pola súa negativa a acudir a Madrid 
a render homenaxe a José I, o rei intruso.

A principios de 1810 foi elixido vogal, pola pro-
vincia de Betanzos, da Xunta Superior de Sub-
sidios, Armamento e Defensa de Galicia, e con-
verteuse nun dos seus membros máis activos e 
destacados. No verán dese mesmo ano foi no-
meado deputado a Cortes en representación 
da propia Xunta. Nas Cortes extraordinarias, 
reunidas en Cádiz, nas que estivo presente 
desde o día da súa apertura ao da súa clau-
sura (24-IX-1810 a 24-IX-1813), revelouse como o 
máis activo e liberal dos deputados galegos e 
un dos máis radicais do Congreso Nacional. 
Foi membro de oito comisións (Guerra, Facen-
da, Comercio, Mariña, Agricultura, Correos, 
Provincias, Diario de Cortes) e participou en 44 
sesións da cámara, nas que presentou proxec-
tos reformistas no ámbito económico e social 
e apoiou todas as causas revolucionarias. 

A súa intervención parlamentaria máis coñeci-
da, recollida no seu momento na prensa e logo 
na historiografía posterior, tivo lugar durante o 
debate, en 1811, sobre a abolición de señoríos, 
que iniciou el mesmo e na que rematou solici-
tando: «Que se destierren sin dilación del suelo 
español y de la vista del público el feudalismo 

Cuberta da edición 
orixinal da Constitución 
de Cádiz de 1812

Un importante científico ilustrado e un dos políticos 
máis destacados do primeiro liberalismo galego. 
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Plano de Ferrol, do recinto fortificado e das obras da Mariña, que aparece nas Consideraciones generales de José Alonso López
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visible de horcas, argollas y otros signos tiráni-
cos e insultantes de la humanidad, que tiene eri-
gido el sistema del dominio feudal en muchos 
cotos y pueblos de la Península, particularmen-
te en los del reino de Galicia...».

Finalizadas as Cortes de Cádiz, Alonso López 
volveu exercer como comisario de camiños, 
profesión na que continuou tras a volta de 
Fernando VII, en 1814, a restauración do absolu-
tismo e a derrogación da Constitución de 1812. 
Durante os seis anos seguintes, tamén se de-

dicou a escribir a que sería a súa grande obra, 
as Consideraciones generales. En 1820 partici-
pou no levantamento liberal e formou parte 
da Xunta provisional de Ferrol e foi elixido de 
novo deputado a Cortes na primeira lexislatu-
ra (1820-21) e na extraordinaria que tivo lugar 
entre setembro de 1821 e febreiro de 1822. Re-
matado o seu labor parlamentario, volveu a 
Ferrol, á súa casa do alto de Canido, a gozar da 
súa numerosa e escollida biblioteca e da súa 
afección polas artes e a música en particular 
(tocaba varios instrumentos). Pouco lle durou o 

seu feliz retiro, pois, logo do restablecemento 
do absolutismo en 1823, sufriu persecucións e 
morreu delirando cos seus perseguidores.

Consideraciones generales de Alonso López é 
unha obra enciclopédica na que se abordan 
diversos aspectos históricos, xeográficos, eco-
nómicos, políticos e científico-técnicos de Es-
paña, Galicia e a comarca ferrolá. O seu con-
tido, a grandes trazos, é o seguinte: o primeiro 
tomo, de carácter introdutorio, trata sobre al-
gunhas xeneralidades históricas, xeográfi-
cas, económicas e militares; o segundo, sobre 
historia natural (xeoloxía, bioloxía...); o tercei-
ro, sobre poboación e economía (agricultura, 
comercio, facenda...); o cuarto, sobre a Mariña 
e os distintos aspectos científico-técnicos re-
lacionados con ela (construción naval, astro-
nomía...); o quinto, sobre enxeñaría; e o sexto, 
sobre a guerra e os sucesos contemporáneos 
ao autor. No seu conxunto, a obra ten un mar-
cado carácter político e é difícil atopar temas, 
mesmo os científico-técnicos, que non estean 
tratados politicamente.

Analizando os seus contidos, diremos que Con-
sideraciones generales é un texto que, coma o 
seu autor, se atopa a cabalo entre os séculos 
XVIII e XIX. É clara a súa afiliación ás obras descri-
tivas do setecentos sobre países ou provincias, 
á historiografía ilustrada e aos escritos históri-
co-políticos liberais das primeiras décadas do 
XIX. A súa relación coas descricións do XVIII, nas 
que se trataba de sistematizar informacións 
de carácter diverso (xeografía física e huma-
na, economía política, ciencias da natureza...) 
sobre un territorio, baixo a idea de que a base 
de toda política debía estar no coñecemento 

Salvador Viniegra, La promulgación de la Constitución de 1812. Museo das Cortes de Cádiz
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previo da realidade do país, é posta de manifesto 
polo propio autor, que se lamenta da carencia en 
España de noticias científicas dos seus territorios 
e dunha xeografía que permitise coñecer o país, e 
avoga pola realización de descricións científicas, 
xerais e particulares, que ofrecerían ideas e luces 
ao Goberno español de cara a promover a prospe-
ridade xeral. Tamén é clave a relación da obra coa 
historiografía ilustrada.

Características presentes no texto, como a amplia-
ción do obxecto de estudo da historia (Alonso Ló-
pez aborda sempre, en maior ou menor medida, 
a historia e os progresos das distintas materias: 
agricultura, comercio, Mariña...) ou a utilización 
desta para promover a reforma da sociedade, son 
propias da historiografía ilustrada, e o seu autor 
exemplifica perfectamente o novo historiador que 
propugnaba Voltaire no seu opúsculo Novas con-
sideracións sobre a historia, aquel que tivese como 
divisa a coñecida frase de Terencio: «Son home e 
nada do que é humano me é estraño». Por último, 
a filiación das Consideraciones generales aos es-
critos histórico-políticos liberais das primeiras dé-
cadas do XIX está patente nos capítulos dedicados 
aos sucesos contemporáneos e na lectura liberal e 
nacionalista da historia de España, exemplos dun 
novo discurso irrealizable no país con anteriorida-
de á ruptura de 1808.

A obra de Alonso López está ligada tamén á súa 
actividade política, concretamente á súa condi-
ción de deputado liberal nas Cortes de Cádiz, ata 
o punto de que moitos dos temas de economía e 
política desenvolvidos no texto foron tratados du-
rante o período parlamentario, e algúns, en con-
creto, polo mesmo autor. De igual modo, os aspec-
tos científico-técnicos do libro gardan relación 

coa formación e coas actividades profesionais 
do liberal ferrolán: os tomos dedicados á Mariña 
e á enxeñaría son un claro exemplo, mais tamén 
aqueloutras materias científicas que aborda na 
súa obra e que foron impulsadas pola Mariña es-
pañola no XVIII. 

Ademais, Alonso López manifesta nas Consideracio-
nes generales o seu coñecemento dos autores eu-
ropeos máis relevantes do XVIII en distintos campos 
das ciencias e das técnicas, como tamén expresa 
algunhas das características da ciencia ilustrada 
española da segunda metade do XVIII: a concepción 
da ciencia como ciencia aplicada ou a necesidade, 
a falta de espírito de invención, de impulsar o espí-
rito de imitación. Así mesmo, propugna o fomento 
das ciencias e das institucións científicas en Espa-
ña, critica os escritores que no século XIX citan os an-
tigos e non consultan os naturalistas e observado-
res modernos, combate as supersticións populares 
e os erros do vulgo sostidos por sancristáns e resal-
ta continuamente a diferenza entre a razón natural 
e a ciencia, entre o práctico rutineiro e o xeómetra, 
entre o ver e o ver con coñecemento.

Podemos dicir que ciencia e política marcan de-
finitivamente a súa obra e a súa biografía, máis 
aínda se pensamos que para Alonso López cien-
cia e política deben estar intimamente relaciona-
das. Fronte á política baseada na ambición das 
nacións e na guerra, propugna a concepción da 
política como ciencia exacta. Nun escrito que di-
rixiu a Godoy en 1807, pídelle a Napoleón que cese 
na guerra, promova a paz en Europa e instaure un 
tribunal permanente de concordia no que todas as 
nacións traten sobre os intereses xerais da huma-
nidade coa mesma precisión rigorosa coa que o 
xeómetra estuda os accidentes do mundo físico.

+INFO
Mato, Alfonso / Fraga Vázquez, Xosé A. 
(2012): «José Alonso López y Nobal»,
en Álbum da Ciencia, Consello da 
Cultura Galega (culturagalega.gal)

CONSULTAR ARTIGO

COUSAS
CURIOSAS
Este mariño, enxeñeiro, matemático, 
político, escritor, políglota e crítico 
musical coñecía sete idiomas e tocaba 
outros tantos instrumentos.

Nas Cortes de Cádiz, durante o debate 
sobre a abolición dos señoríos (1811), 
solicitou a supresión dos símbolos do 
feudalismo: «Que se destierren sin dilación 
del suelo español y de la vista del público 
el feudalismo visible de horcas, argolla y 
otros signos tiránicos e insultantes de la 
humanidad, que tiene erigido el sistema del 
dominio feudal en muchos cotos y pueblos 
de la Península, particularmente en los del 
reino de Galicia...».

No barrio de Canido, a rúa na que vivía 
leva o seu nome e dise que, cando finou, 
a súa alma en pena vagaba por ela.

Nun escrito a Godoy en 1807, pedíalle 
a Napoleón que cesase na guerra, 
promovese a paz en Europa e instaurase 
un tribunal permanente de concordia no 
que todas as nacións tratasen sobre os 
intereses xerais da humanidade coa mesma 
precisión rigorosa coa que o xeómetra 
estuda os accidentes do mundo físico.

http://www.culturagalega.gal/
http://www.culturagalega.gal/albumdaciencia/detalle.php?id=241&autor=Jos%E9%20Alonso%20L%F3pez%20y%20Nobal
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Experta internacional no 
estudo do zooplancto mariño
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Esta bióloga mariña describiu vinte e dúas novas 
especies de zooplancto mariño e foi considerada 
unha autoridade mundial en tres grupos deses 
organismos do mar, uns seres vivos de peque-
no tamaño que flotan en grandes cantidades na 
superficie da auga do mar, que se alimentan das 
algas microscópicas, o fitoplancto, ou doutros 
compoñentes do propio plancto. Publicou preto 
dun cento de artigos entre 1951 e 1999, varios deles 
citados ininterrompidamente cada ano na litera-
tura científica internacional. Como muller formou 
parte do grupo de científicas pioneiras en Galicia 
e en España na oceanografía biolóxica. 

Ingresou no Instituto Concepción Arenal da cida-
de departamental en xuño de 1928 para realizar 
os estudos secundarios. Os universitarios de Cien-
cias Naturais iniciounos en 1934 na Universidade 
de Madrid. Viviu na Residencia de Estudantes, go-
zando do seu estimulante ambiente cultural. Esa 
situación viuse interrompida polo peche das au-
las motivado pola sublevación militar e a conse-
guinte Guerra Civil (1936-1939). Volveu para Ferrol 
e aproveitou o tempo de parálise académica en 
aprender idiomas estranxeiros. Unha vez reinicia-
da a actividade da Universidade de Madrid, Al-
variño continuou cos seus estudos e licenciouse 

en 1941. Retornou a Ferrol e ata 1948 impartiu do-
cencia de Ciencias Naturais en centros de educa-
ción secundaria da cidade. Ese ano trasladouse 
coa familia para Madrid e iniciou a súa carreira 
investigadora como bolseira no Instituto Español 
de Oceanografía (IEO), formando parte da segun-
da xeración de oceanógrafas españolas. 

En 1952 foi nomeada axudante de laboratorio con 
destino no Laboratorio do IEO en Vigo, onde tra-
ballou sobre diversos temas, como o das incrus-
tacións mariñas en pranchas metálicas, e tivo un 
duro enfrontamento coa dirección, á que acusaba 
de discriminala. A carreira profesional de Alva-
riño deu un paso decisivo cando en 1953 recibiu 
una bolsa do British Council para realizar inves-
tigacións no Laboratorio de Bioloxía Mariña de 
Plymouth (Inglaterra). Alí, durante algo menos 
dun ano, traballou co salientable biólogo mariño 
Frederick Stratten Russell no estudo de diferentes 
grupos do zooplancto. Dese xeito iniciou o camiño 
que a levaría a se converter nunha experta mun-
dial neses grupos de seres vivos e no ictioplancto 
(ovos de larvas de peixes). Atribúeselle o feito de 
ser a primeira científica que traballou a bordo de 
buques de exploración británicos.

A científica Ángeles Alvariño acadou un notable éxito na súa 
carreira profesional, un prestixio internacional referendado por 
feitos como a aparición na Encyclopedia of World Scientists de 
Elizabeth H. Oakes (2007), na que figura como a primeira científica 
de nacionalidade española de relevancia mundial. Anteriormente 
xa fora incluída por Elizabeth Sleeman nunha guía das mulleres 
mundiais máis eminentes (2002) e apareceu incorporada noutras 
obras impresas en América do Norte como sobranceira muller 
latina naquel continente. 

DATOS 
BÁSICOS
NACEMENTO: Serantes (Ferrol, A Coruña), 1916

FALECEMENTO: San Diego (EE. UU.), 2005

ESTUDOS E FORMACIÓN:
Instituto Concepción Arenal
Universidades de Santiago e Madrid
Laboratorio de Bioloxía Mariña de Plymouth
Doutora en Ciencias Naturais

ALGÚNS DOS SEUS MÉRITOS:
Das 22 especies novas que describiu, 12 son 
quetognatos, 9 sifonóforos e 1 nova medusa.

Publicou uns cen traballos científicos orixinais 
en revistas como Pacific Science, Bulletin Scripps 
Institution, Calcofi Atlas e o Boletín do Instituto 
Español de Oceanografía.
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En agosto de 1954, ao remate da bolsa en 
Plymouth, volveu ao Laboratorio de Vigo. 
Continuou co estudo do plancto e comezou a 
deseñar e fabricar redes, que pasaba aos bar-
cos pesqueiros e aos buques de investigación 
para a recollida de mostras. Iso permitiulle 
estudar o zooplancto do Atlántico ibérico, do 
mar Mediterráneo e de Terranova. 

Os seus primeiros traballos de investigación 
apareceran no Boletín do IEO entre 1951-1957. 
A última publicación nesa institución, en Tra-

bajos del Instituto Español de Oceanografía, se-
ría, cando xa traballaba en EE. UU., a excelente 
monografía «Los quetognatos del Atlántico, 
distribución y notas esenciales de sistemáti-
ca» (1969), que correspondía á tese de doutora-
mento que presentou en Madrid en 1967. 

O principal grupo biolóxico no que focalizaba 
as súas pescudas, os quetognatos, integrantes 
do zooplancto, son seres que posúen un inte-
rese especial debido á súa utilización como 
indicadores de determinadas condicións am-

bientais e pesqueiras. En EE. UU. atopábanse 
os principais expertos na materia, por iso alí 
marcharía Alvariño para completar a súa for-
mación. Obtivo unha bolsa da Fundación Ful-
bright para ir traballar ao Woods Hole Ocea-
nographic Institute (Massachusetts), onde 
colaborou durante un ano, entre 1956 e 1957, 
con Mary Sears, salientable zooplanctóloga e 
presidenta do Primeiro Congreso Internacio-
nal de Oceanografía. Posteriormente, Sears 
recomendaríaa a Roger Revelle, director da 
Scripps Institution of Oceanography (Univer-
sidade de California, La Jolla). Traballou nesa 
institución desde 1958 ata finais de 1969, es-
tableceuse en La Jolla (barrio acomodado de 
San Diego) e obtivo diversas bolsas de estudo. 

Na Scripps estudou miles de mostras planctó-
nicas obtidas nos océanos Atlántico, Pacífico 
e Índico. Abundaban as procedentes da área 
de California, pois desde 1950 naquelas augas 
realizábanse mostraxes mensuais de plancto, 
motivadas pola desaparición dous anos antes 
da sardiña de California e da industria conser-
veira rexional. A esa institución dedicou unha 

Buque oceanográfico que leva o nome de Ángeles Alvariño

Imaxes de Ángeles Alvariño
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nova especie (Sagitta scrippsae), útil indicadora 
das augas frías procedentes do Norte (Corrente de 
California). Así mesmo, foi unha das primeiras mu-
lleres en publicar un artigo no acreditado Bulletin 
da Scripps. 

En 1970 ingresou noutro prestixioso instituto de 
investigación de California: o Southwest Fisheries 
Center (SWFC), que forma parte do National Mari-
ne Fisheries Service, póla da National Oceanic and 
Atmospheric Agency (NOAA). Na estadía no SWFC 
de La Jolla, sobre todo entre 1974 e 1978, denun-
ciou a discriminación profesional á que coidaba 
que estaba sometida polo seu xénero e orixe, e 
ata chegou a escribirlle unha carta de denuncia á 
ministra de Comercio, responsable da institución. 
Alí xubilouse en 1987, malia que pasou á categoría 
de científico emérito e puido continuar coas súas 
pescudas. Nese período realizou diversas estadías 
como profesora asociada ou visitante nas univer-
sidades Autónoma de México, Federal de Paraná 
(Brasil), de San Diego e no Instituto Politécnico 
mexicano. Entre 1977 e 1979 coordinou a investiga-
ción oceánica dos países hispanoamericanos. 

Ángeles Alvariño foi distinguida coa Medalla de 
Prata de Galicia no ano 1993. A Universidade da 
Coruña dedicoulle a Semana das Ciencias en 2005 
e o Concello de Ferrol rendeulle unha homenaxe 
póstuma no campus de Esteiro, onde se descubriu 
unha placa conmemorativa na súa honra. No ano 
2012 o Instituto Español de Oceanografía construíu 
un novo buque oceanográfico, ao que lle puxo 
como nome Ángeles Alvariño. 

Publicou uns cen traballos científicos orixinais en 
salientables revistas científicas. Os seus colegas 
déronlles o seu nome a dous novos exemplares 
planctónicos, o quetognato Aidanosagitta alvari-

noae (Pathansali, 1974) e a hidromedusa Lizzia al-
varinoae (Segura, 1980). 

Nos seus últimos anos de vida realizou un esfor-
zo especial para reivindicar o pasado científico 
de España. Publicou, por iso, España y la primera 
expedición científica oceánica (1789-94), obra patro-
cinada pola Xunta de Galicia na que estudaba a 
expedición Malaspina e sinalaba a súa prioridade 
histórica, fronte á de James Cook, no terreo das ex-
pedicións científicas mariñas.

Publicacións da súa autoría

COUSAS
CURIOSAS
Atribúeselle ser a primeira científica 
que traballou a bordo de buques de 
exploración británicos.

Foi distinguida coa Medalla de Prata de 
Galicia no ano 1993.

No ano 2012 o Instituto Español de 
Oceanografía (IEO) construíu un novo 
buque oceanográfico ao que lle puxo 
como nome Ángeles Alvariño. 

Os seus colegas déronlles o seu nome 
a dous novos exemplares planctónicos, 
o quetognato Aidanosagitta alvarinoae 
(Pathansali, 1974) e a hidromedusa 
Lizzia alvarinoae (Segura, 1980). 

+INFO
Fraga Vázquez, Xosé A. (2014): 
«Ángeles Alvariño González»,
en Álbum da Ciencia, Consello da 
Cultura Galega (culturagalega.gal)

CONSULTAR ARTIGO

http://www.culturagalega.gal/
http://www.culturagalega.gal/albumdaciencia/detalle.php?id=994&autor=%C1ngeles%20Alvari%F1o%20Gonz%E1lez
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Na farmacia creada por José Baltar Varela 
(1787-1862), en 1816, en Padrón, exerceu Ángel 
Baltar Varela (1827-1895), da primeira promo-
ción de licencidados en Farmacia (1862), pai 
de Ángel. E dous fillos deste, Ramón e Antonio 
Baltar Domínguez, foron salientables médicos 
e cirurxiáns.

Estudou o bacharelato no Instituto de Santiago 
e rematouno brillantemente no ano 1884. Li-
cenciouse en Medicina en 1895 e, ao acabar, foi 
nomeado médico interno no Hospital Provin-
cial de Santiago, onde foi discípulo do catedrá-
tico de Patoloxía Cirúrxica Timoteo Sánchez 
Freire e de Maximino Teijeiro. Posteriormente, 
exerceu como médico titular do concello de 
Rois (A Coruña), para volver cunha praza de ci-
rurxián de número ao Gran Hospital compos-
telán, do que chegaría a ser director entre 1923 
e 1926. A Universidade de Santiago nomeouno 
catedrático de honra en 1916.

Xunto co catedrático de Obstetricia da Univer-
sidade compostelá, Manuel Varela Radío, creou 
en Santiago, en 1908, o primeiro sanatorio fun-
damentalmente cirúrxico de Galicia, xurdido 
pola espontánea demanda social do momen-
to. O Sanatorio Baltar, situado inicialmente no 
Campo do Gaio, trasladouse en 1922 á Carreira 

Ángel Baltar formou parte, con José Goyanes Capdevila e Mariano 
Gómez Ulla, do selecto grupo de cirurxiáns galegos máis prestixiosos 
do seu tempo. Este impulsor da modernización da cirurxía na 
Galicia do primeiro terzo do século XX pertencía a unha familia moi 
relacionada co desenvolvemento das ciencias da saúde en Galicia. 

ÁNGEL BALTAR CORTÉS
Relevante cirurxián e promotor do 
primeiro sanatorio cirúrxico de Galicia

O doutor Baltar operando a Castelao en 1911. Debuxo de Castelao
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go foi recollido no Anuario Internacional de Medi-
cina y Cirugía (n.º XXI, 1900), unha revista na que el 
foi o único científico galego e un dos poucos do 
Estado español que publicou. Tamén inventou un 
dispositivo para extraer corpos estraños do esófa-
go, do que dá conta no artigo «Monedas enclava-
das en el esófago. Nuevo medio para extraerlas» 
(1900), no que imparte precisas instrucións para a 
súa construción e emprego.

Entre as súas publicacións salientan os seus traba-
llos na Revista de la Academia Médico-Quirúrgica 
Compostelana, onde deu conta de novidades téc-
nicas relativas á cirurxía que localizaba en revistas 
estranxeiras e expuxo casos clínicos observados. 
Dentro destes últimos, pode citarse, pola dificulta-
de da operación e polo pouco usual naquel tem-
po da técnica cirúrxica empregada, o artigo «Un 
caso notable de prolapso rectal» (1895). Ademais, 
colaborou con Galicia Médica (1913-1918), revista 
que tiña a Roberto Nóvoa Santos como principal 
promotor, e en 1922 apareceu como colaborador 
permanente da Revista General de Medicina y Ciru-
gía, editada e publicada en Madrid. Formou parte, 
ademais, da dirección científica da Revista Médica 
Gallega, nos números editados en 1925 con carác-
ter mensual.

O Sanatorio Baltar dispuña de instalacións de 
raios X para o tratamento de tumores malignos e 
a realización de radiografías e radioscopias, aínda 
que a súa importancia vén dada pola práctica ci-
rúrxica xeral que nel se realizaba, na que salientan 
a especialización nas vías urinarias e na otorrino-
laringoloxía. Cómpre destacar a creación, en 1915, 
dentro deste sanatorio, dun laboratorio dotado do 
máis moderno material da época e dirixido polo 
doutor Juan Varela Gil, formado en histopatoloxía 

DATOS 
BÁSICOS
NACEMENTO: Padrón, 1868

FALECEMENTO: Santiago de Compostela, 1934

ESTUDOS E FORMACIÓN:
Instituto de Santiago de Compostela
Facultade de Medicina da USC
Licenciado en Medicina 

ALGÚNS DOS SEUS MÉRITOS:
Foi pioneiro na aplicación de diversas técnicas 
cirúrxicas e puxo a cirurxía galega ao nivel da dos 
mellores centros de España. 

Dirixiu o Gran Hospital durante 30 anos e, xunto 
co doutor Manuel Varela Radío, fundou en 1908 o 
Sanatorio Baltar. En 1915 creou un laboratorio e 
deseñou aparellos como a pinza erina, un protector 
do seo cavernoso, un costótomo...

do Conde, a unha sede moito máis ampla. Alí per-
manecería ata o seu definitivo peche en 1963. Para 
perfeccionar a súa técnica como cirurxián, Baltar 
viaxou en 1909 a París e Alemaña pola súa conta. En 
Breslau traballou con Ernst Ferdinand Sauerbruch, 
considerado o máis importante e influente cirur-
xián da primeira metade do século XX, e en Berlín, á 
beira de August Bier, profesor na Charité da capital 
alemá e cirurxián de gran prestixio. 

Baltar foi un completo cirurxián xeral, que abar-
cou campos tan específicos como a oftalmoloxía 
e a otorrinolaringoloxía. Puxo a cirurxía galega ao 
nivel da dos mellores centros de España e desem-
peñou un papel pioneiro na aplicación de diver-
sas técnicas cirúrxicas. Así, foi o primeiro que ope-
rou as coledocolitiases en dous tempos (1905), en 
empregar en España un elemento similar ao rolo 
de Elliot e dos primeiros en facer en Galicia ex-
tirpacións de larinxe, de hipófise, prostatectomías, 
etc. Semella que o seu «protector para el seno ca-
vernoso» se anticipou en varias décadas ao que 
ideou e logo comercializou Kirmisson, e con el 
levou adiante, a primeiros de século, unha hipofi-
sectomía tras nasal. Tamén resultou importante e 
útil na cirurxía torácica un costótomo ideado por 
el e que leva o seu nome. 

Contribuíu con algúns instrumentos interesantes. 
No seu artigo «Nuevo instrumento para la fijación 
del globo ocular» (1900), describiu a técnica de 
aplicación dun útil e sinxelo instrumento, aplicable 
nas operacións de cataratas e noutras varias, que 
chama «pinza erina» e que consiste nunha pinza 
de disección con dous finos ganchos diverxentes 
nos extremos, destinados a penetrar no grosor da 
esclerótica, con separación forzada entre as ramas 
e regulable por unha pequena porqueta. Este arti-
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e análise clínica na Universidade de Heidelberg. 
Xunto co fundado na Coruña polo bacteriólogo 
Rafael Fernández y Fernández, inauguraron en 
Galicia os hemocultivos e as preliminares reac-
cións serolóxicas para a diagnose da sífilis.

A Facultade de Medicina demandaba desde me-
diados do século XIX dispoñer de salas para o 
ensino clínico do seu alumnado, pero carecía de 
instalacións propias, polo que utilizaba parcial-
mente o Hospital Real, que pasou en 1879 a ser 
Provincial e de titularidade da Deputación. O es-
pazo dispoñible non cubría as necesidades da 
Facultade e iso xerou diversos conflitos. 

En 1924, Nóvoa Santos foi nomeado deputado pro-
vincial e pretendeu resolver a demanda históri-
ca da Facultade. Houbo unha forte polémica nos 
medios escritos e Ángel Baltar dimitiu da direc-
ción do hospital. Iso provocou un notable impac-
to en Compostela e axiña se iniciaron múltiples 
xestións para que reconsiderase a súa decisión. 

COUSAS
CURIOSAS
Foi médico da Sociedade Benéfica 
Clases Laboriosas, mutua que garantía 
unha asistencia aos obreiros mediante 
o pago de módicas cotas.

Era un home moi familiar que gustaba 
de ver cine cun proxector na casa e 
de tocar o piano todos os días para 
exercitar a axilidade dos dedos. Tamén 
era afeccionado á poesía e publicou 
algúns poemas baixo o acrónimo A.B.C. 
dedicados á ría de Arousa e as súas 
xentes e ao seu amigo Castelao.

En 1928, o día do Apóstolo, Martínez 
Anido impúxolle, en nome de Alfonso 
XIII, a Cruz de Beneficencia, nun emotivo 
acto celebrado na praza do Obradoiro.

Baltar finou o  30 de marzo de 1934, 
aos 66 anos, logo de sufrir un derramo 
cerebral, mentres operaba, e tivo que 
rematar a intervención o seu fillo Ramón.

O Concello de Padrón, en agosto de 
1947, púxolle o seu nome a unha praza.

+INFO
Sisto Edreira, Rafael  /  Fúster Siebert, 
Manuel (2012): «Ángel Baltar Cortés», en 
Álbum da Ciencia, Consello da Cultura 
Galega (culturagalega.gal)

CONSULTAR ARTIGO

Acabou desistindo e, coa solidariedade do corpo 
médico do hospital, retirou a renuncia, nova que 
foi recibida con xúbilo na cidade. Tras 32 anos 
de continuado traballo no Hospital de Santia-
go, en 1928 impúxoselle a Cruz de Beneficencia e 
acordouse crear a Fundación Baltar para axudar 
aos que sobresaísen na cirurxía, adxudicando 
unha bolsa para a ampliación dos estudos cirúrxi-
cos dos novos licenciados cada dous ou tres anos.

Home de afeccións artísticas, cultivou a poesía e a 
música, pola que sentía gran paixón. De feito, to-
caba todos os días unha ou dúas horas o piano 
para, segundo dicía, axilizar os dedos. Moi amigo 
de Daniel Castelao, politicamente merece ser des-
tacado o seu apoio a un manifesto asinado por un 
grupo de profesores universitarios e profesionais 
en defensa do Estatuto de autonomía de Galicia, Al 
servicio del Estatuto (febreiro, 1933). Unha praza de 
Padrón leva o seu nome dende 1947.

Retrato de Baltar | Pinza erina | Costótomo |  Sanatorio Baltar
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DATOS 
BÁSICOS
NACEMENTO: Madrid, 1911

FALECEMENTO: Madrid, 1983

ESTUDOS E FORMACIÓN:
Bacharelato no Instituto de San Isidro, Madrid
Universidade Complutense
Doutor en Farmacia
Doutor en Ciencias Naturais
Catedrático de Fitografía da Facultade de Ciencias 
Biolóxicas da Universidade Complutense 

ALGÚNS DOS SEUS MÉRITOS:
Fixo o primeiro mapa da vexetación de Galicia e 
inaugurou a nova póla da botánica denominada 
fitosocioloxía co seu traballo «Las comunidades de 
Pinus pinaster sol en el occidente de Galicia».

O seu estudo «A mellora da alimentación do gando 
vacún e incremento da produción de pastos e 
forraxes en Galicia», promovido pola Fundación 
Martín Escudero, tivo gran transcendencia para a 
mellora do sector.

A etapa de identificación e clasificación das especies vexetais, iniciada dun 
xeito científico con Linneo, deu paso, nas primeiras décadas do século XX, 
ao estudo das agrupacións e asociacións que formaban (a fitosocioloxía), 
así como das súas relacións cos factores do medio (a xeografía botánica 
e a ecoloxía vexetal). Francisco Bellot foi o iniciador e cultivador desta 
fundamental e transcendental etapa de estudos botánicos en Galicia.

FRANCISCO
BELLOT RODRÍGUEZ
O introdutor da socioloxía vexetal e o 
autor dos primeiros mapas de vexetación 
de Galicia

O primeiro mapa da vexetación de Galicia foi o 
realizado polo botánico Francisco Bellot entre os 
anos sesenta e setenta do pasado século. Con el 
desvelábase o verdadeiro rostro verde do país. 

Era fillo do farmacéutico madrileño Bellot Caba-
llero, colaborador en varias revistas profesionais, 
que tiña botica na rúa Hortaleza e que despois 
montou un pequeno laboratorio no arrabalde de 
Usera, a onde se trasladou a vivir con toda a súa 
familia. Neste barrio obreiro pasou Francisco Be-
llot a súa primeira infancia para despois ir estudar 
o bacharelato no Instituto de San Isidro. 

En 1931 comezou a carreira de Ciencias Naturais, 
que era a súa verdadeira vocación, pero pouco 

despois, como consecuencia das dificultades eco-
nómicas que estaba a pasar a familia, cambiou 
para a de Farmacia, da que, en principio, agardaba 
un mellor porvir e que rematou na Universidade 
Complutense en 1933. A carreira de Ciencias con-
cluiríaa posteriormente, en 1945. A afección pola 
botánica que lle fora inculcada no seu fogar, en-
tre outras cousas pola admiración que sentía seu 
pai por Lázaro e Ibiza, orientouno cara á cátedra 
de José Cuatrecasas. Con el foi nomeado profesor 
de clases prácticas e, posteriormente, en 1934, pro-
fesor auxiliar da Facultade de Farmacia, na que 
comezou a especializarse nos estudos botánicos 
cunha tese de doutoramento sobre a organiza-
ción dos estomas.
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A súa formación foi interrompida pola Guerra 
Civil, xa que se tivo que incorporar aos servizos 
de Farmacia Militar do Exército republicano de 
Levante, no que ocupou diferentes destinos. Re-
matada a guerra, foi recluído no campo de con-
centración da praza de touros de Valencia, de 
onde puido saír, aos poucos, grazas ao apoio das 
influentes familias valencianas dos Salvador e 
dos Gamir, de tradición botánica e farmacéutica.

Despois do correspondente expediente de de-
puración, foi habilitado como profesor auxiliar 
temporal da cátedra de Botánica Descritiva da 
Facultade de Farmacia de Madrid, na que leu a 
súa tese de doutoramento. Ao tempo, comezou 
a traballar co seu compañeiro de claustro Sal-

vador Rivas Goday, daquela profesor auxiliar 
encargado da cátedra de Botánica, en estudos 
sobre a flora da provincia de Madrid. Con Sal-
vador Rivas publicou os seus primeiros traba-
llos de investigación (a serie «Anotaciones a la 
flora de la provincia de Madrid, I, II, III e IV», 1941-
-1946). Tamén publicaron en conxunto, en 1942, 
estudos sobre as rexións naturais desta provin-
cia e de Despeñaperros. Nesta época comezou 
tamén a mostrar o seu interese pola historia da 
botánica española coas publicacións que reali-
zou sobre Gómez Ortega e Carles Pau.

En 1943 obtivo a praza de catedrático de Bo-
tánica Descritiva da Facultade de Farmacia 
da Universidade de Santiago. Cando chegou 

a Galicia, os coñecementos botánicos do país 
estaban aínda dependendo case en exclusivi-
dade da obra do padre Merino, publicada ha-
bía máis de trinta anos. E, por outra parte, en 
España estábase asistindo á recuperación de 
iniciativas anteriores á Guerra Civil que tenta-
ban completar os estudos das diferentes floras 
rexionais con traballos que relacionaban as 
características da vexetación cos factores do 
medio. A xeobotánica e a ecoloxía vexetal es-
taban a dar os seus primeiros pasos e a botáni-
ca deixaba de ser só nomenclatura e clasifica-
ción de individuos para abrirse ao estudo das 
comunidades vexetais e as súas relacións no 
espazo e no tempo.

Bellot comezou os seus primeiros traballos 
ao xeito clásico, cunhas «Contribucións a la 
flora de Galicia» (1945), pero xa nese mesmo 
ano publicou o seu primeiro estudo sobre a 
historia da vexetación galega, cun traballo, en 
colaboración con Ernesto Viéitez, sobre «Pri-
meros resultados del análisis polínico de las 
turberas gallegas», que completaría con outro, 

Mapa de vexetación da provincia da CoruñaSucesión vexetal por acción atrópica das subseries de Quercetum ruboris 
(Francisco Bellot, 1949)
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cinco anos despois, sobre a historia dos piñeiros 
da serra do Gerês. Pero o cambio máis importan-
te nos seus traballos botánicos ocorreu cando os 
reorientou cara ao estudo das comunidades vexe-
tais no canto de seguir ao xeito clásico («filatélico», 
dirían os seus detractores) só identificando e cla-
sificando individuos. 

O seu mestre Caballero xa o iniciara antes da Gue-
rra Civil nos coñecementos xeobotánicos («Noso-
tros primeramente seguimos a Huguet del Villar, 
influidos por Caballero», comentaba Bellot), pero ao 
pouco de chegar a Santiago, lendo a obra do suízo 
Braun-Blanquet, Plant Sociology, ficou convencido 
dos seus métodos, que axiña adoptou, e mesmo tra-
tou de que o seu compañeiro en Madrid, Rivas Go-
day, os aplicase tamén. Con esta nova metodoloxía, 
que xa tiña unha ampla difusión en Europa, Bellot 
comezou a mirar a vexetación de Galicia como gru-
pos ou asociacións máis que como individuos illa-
dos, inaugurando con iso a nova póla da botánica 
denominada fitosocioloxía, que tanta difusión tería 
nas décadas seguintes. O primeiro traballo nesta 
nova liña sería sobre «Las comunidades de Pinus pi-
naster sol en el occidente de Galicia» (1949).

Con estes novos métodos emprendería poucos 
anos despois os traballos que o levarían á realiza-
ción dos primeiros mapas de vexetación das catro 
provincias galegas. Financiados polo Banco de 
España, xunto con outros traballos paralelos sobre 
tipoloxía e fertilidade dos solos, darían orixe ás 
fundamentais Memorias Agrobiolóxicas das pro-
vincias españolas, que, cos seus mapas a 1 200 000, 
foron o referente fundamental, durante moito tem-
po, destes recursos naturais.

Os mapas de vexetación (os primeiros na historia 
de Galicia) das catro provincias representaban 

as asociacións vexetais fundamentais que viñan 
identificadas na Memoria correspondente. Utili-
záronse numerosos inventarios de campo e, dun 
xeito pioneiro en Galicia, foi empregada a fotogra-
fía aérea para a delimitación das unidades carto-
gráficas. Tamén o importante estudo climatolóxi-
co que se realizou e, sobre todo, a utilización de 
diferentes índices bioclimáticos constitúen tamén 
estudos pioneiros para o país. Publicáronse os ma-
pas da Coruña (1967) e de Pontevedra (1986), pero 
os das outras dúas provincias, por problemas or-
zamentarios, ficaron inéditos.

Foron tamén moi importantes, na liña da investiga-
ción aplicada, os estudos sobre a vexetación dos 
prados galegos promovidos pola empresa Nestlé, 
nos anos cincuenta, nun programa de traballo so-
bre a mellora da produtividade pratense en Gali-
cia. Pero, sobre todo, tivo especial transcendencia 
o estudo promovido en 1958 pola Fundación Mar-
tín Escudero a partir dun concurso público sobre 
«A mellora da alimentación do gando vacún e in-
cremento da produción de pastos e forraxes en 
Galicia», traballo realizado en colaboración con 
outros especialistas no que propoñían as mellores 
mesturas e tratamentos para a implantación das 
pradarías artificiais. Así mesmo, na cartilla editada 
en 1963 figura un catálogo de boas e malas herbas 
dos prados galegos.

A súa preocupación por facer unha investigación 
que tivese unha proxección clara sobre a econo-
mía galega levouno a estudar as posibilidades da 
transformación en pradarías da inxente superficie 
de urceiras que tiña o país, tema ao que lle dedi-
cou os últimos traballos antes do seu traslado a 
Madrid. Así mesmo, editou para o Colexio Oficial 
de Farmacéuticos un libriño sobre plantas medi-

Publicacións da súa autoría
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cinais de Galicia (1952) e non esqueceu a historia 
da botánica e dedicoulle un traballo a «Pourret, 
Colemiro, Planellas y Casares: La Escuela Botánica 
Compostelana» (1956).

Nese afán por facerse escoitar polo gran público, 
ditou numerosas conferencias e publicou cartillas e 
artigos nos xornais. Un dos primeiros foi o dirixido 
aos políticos do Réxime congregados no Congreso 
Económico Sindical de Lugo (1955) sobre «La Univer-
sidad y el campo». Aínda que era bastante crítico 
coa política do momento, non dubidou en colaborar 
coas instancias oficiais naqueles temas que tiñan un 
interese directo sobre a educación e a agricultura e 
non supuñan unha renuncia á súa ideoloxía. 

Foi decano da Facultade de Farmacia desde 1959 
ata 1963 e no ano 1964 gañou por concurso a Cá-
tedra de Fitografía e Xeografía Botánica da Uni-
versidade Complutense de Madrid. Foi director do 
Xardín Botánico e conselleiro de número do CSIC. 
En 1967 pasa a ser numerario da Real Academia de 
Farmacia, pero en 1974 comezaron os seus proble-
mas coas instancias oficiais, primeiramente pola 
súa oposición a que unha parte do Xardín Botáni-
co fose ocupada por unha pretendida ampliación 
do Museo do Prado, o que o levou a presentar a 
renuncia á súa dirección. Pouco despois dimitiu e 
devolveu as medallas correspondentes como con-
selleiro do CSIC e da Academia de Farmacia. 

O seu biógrafo Santiago Castroviejo sinala que, a 
partir desas circunstancias, «su conducta cambia 
bruscamente y, si antes había obtenido distincio-
nes y cargos oficiales, a partir de entonces adopta 
una actitud beligerante contra los representantes 
de la ciencia oficial… lo que le acarrea un paula-
tino aislamiento, que sería ya total con su jubila-
ción». Morreu en Madrid, en 1983, aos 72 anos.

De todas as maneiras, o traslado á capital non su-
puxo o esquecemento da botánica galega, pois 
en 1966 publicou o seu compendio sobre «La ve-
getación de Galicia», traballo moi importante e 
fundamental que foi referencia indiscutible para o 
estudo da vexetación do territorio durante moitos 
anos non só para os especialistas botánicos senón 
para todo aquel que tivese necesidade dun certo 
coñecemento das características botánicas de Ga-
licia. Así mesmo, publicou diferentes traballos de 
ámbito galego, como un sobre o género Phragmi-
tes (1964), notas sobre a vexetación galega (1968), 
sobre o bosque caducifolio (1979) e sobre fitotera-
pia supersticiosa (1979).

Os vinte anos que pasou Bellot en Santiago supuxe-
ron o relanzamento e a posta ao día dos estudos 
sobre botánica galega, que ficaran practicamen-
te estancados desde o padre Merino (1845-1917). A 
súa chegada representa non só o anovamento me-
todolóxico dos traballos sobre flora e vexetación 
senón, sobre todo, converter Galicia na adianta-
da española dos estudos sobre a nova socioloxía 
vexetal de Braun-Blanquet. E, neste senso, Bellot é 
recoñecido como o botánico español que máis se 
preocupou por espallar estes métodos. Coas aná-
lises polínicas das turbeiras introduciu tamén en 
Galicia o estudo do tempo como un factor funda-
mental para ter en conta na distribución da vexe-
tación, e os seus traballos pioneiros de xeografía 
botánica abriron o espazo á súa representación 
cartográfica: por primeira vez tiñamos diante de 
nós o rostro vexetal do país.

 

+INFO
Díaz-Fierros Viqueira, Francisco (2014): 
«Francisco Bellot Rodríguez», en Álbum 
da Ciencia, Consello da Cultura Galega
(culturagalega.gal)

CONSULTAR ARTIGO

COUSAS
CURIOSAS
Foi decano da Facultade de Farmacia 
desde 1959 ata 1963 e no ano 1964 
gañou por concurso a Cátedra de 
Fitografía e Xeografía Botánica da 
Universidade Complutense de Madrid. 
Foi director do Xardín Botánico e 
conselleiro de número 
do CSIC.

Durante a Guerra Civil prestou os seus 
coñecementos ao bando republicano 
no Exército de Levante, como tenente 
farmacéutico no Hospital de Cañizar 
(Cuenca). Rematada a guerra, foi recluído 
no campo de concentración da praza de 
touros de Valencia, de onde saíu grazas 
ao apoio de dúas influentes familias.

Creou a Sección de Santiago do 
Instituto de Botánica do CSIC 
«Antonio José Cabanilles» e foi 
nomeado académico correspondente 
da Real Academia de Farmacia e da 
Real Academia Galega (1970). Recibiu 
diferentes premios científicos, como o 
«Alfredo Brañas» da Casa de Galicia de 
Bos Aires (1957).
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Fernando Calvet, xunto con outros investigadores como 
Santos Ruiz, Lora e Sols, foi o introdutor da bioquímica 
moderna en España.

FERNANDO
CALVET PRATS
O modernizador da 
química orgánica en Galicia

Nas primeiras décadas do século XX a química or-
gánica estaba a ter un desenvolvemento extraor-
dinario no mundo. Non só polos procesos de sín-
tese química que estaban a inaugurar un conxun-
to sorprendente de aplicacións na industria e na 
sanidade, senón tamén porque a súa utilización 
no estudo dos mecanismos da vida estaba tamén 
a desvelar perspectivas inimaxinables. Porén, a 
universidade galega tiña vedados estes descubri-
mentos porque o seu equipamento e mesmo os 
cadros do profesorado seguían ancorados aínda 
en presupostos do século anterior. A chegada de 
Fernando Calvet á Universidade de Santiago, con 
unha acaída formación en centros estranxeiros, 
acabou con esta situación.

Fernando Calvet estudou na Facultade de Ciencias 
Químicas e no Instituto de Química Aplicada de 
Barcelona. En 1923, con vinte anos, iniciou a súa ca-
rreira docente como axudante de clases prácticas 
de Química Orgánica na dita universidade. Dous 

anos despois recibiría unha bolsa para traballar 
en Oxford con F. D. Chataway, un dos poucos quí-
micos orgánicos ingleses ben relacionado coa 
escola alemá de Von Baeyer, naquela altura a me-
llor do mundo. En 1927 obtivo o grao de doutor en 
Oxford e un ano despois o da Universidade de Ma-
drid, aínda que despois reingresaría de novo na 
de Barcelona.

En 1929 gañou a cátedra de Química Orgánica con 
nocións de Bioquímica da Facultade de Ciencias 
da Universidade de Santiago. A chegada ao cen-
tro compostelán supúxolle unha gran desilusión. 
Imaxinaba que viña a unha pequena cidade de 
gran tradición universitaria ao estilo de Oxford, 
pero ao tomar contacto coa súa nova Facultade 
decatouse de que era «carente de tradición do-
cente e investigadora, en lo concerniente a las 
ciencias experimentales, no existía en el recinto 
facultativo un solo local que pudiera, realmente, 
considerarse como un laboratorio químico, y las 

DATOS 
BÁSICOS
NACEMENTO: Vilafranca del Penedès (Barcelona), 
1903

FALECEMENTO: Barcelona, 1988

ESTUDOS E FORMACIÓN:
Bacharelato no Instituto de Reus
Ciencias Químicas na Universidade de Barcelona
Queen’s College de Oxford
Bolsas de estudos en Múnic, Estocolmo e Escocia
Catedrático de Química Orgánica

ALGÚNS DOS SEUS MÉRITOS:
Combinou a actividade investigadora coa docencia 
ao longo da súa vida, orientando os seus traballos en 
química orgánica aos sectores económicos do país,  
sobre todo á industria farmacéutica. Participou 
na creación do Pan Ergot, un preparado feito con 
caruncho de centeo indicado para afeccións como 
a migraña e os glaucomas que se desenvolveu nos 
laboratorios que fundou xunto co médico Ramón 
Obella e o farmacéutico Ruvira, en Vigo. 
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escasas instalaciones de que se disponían 
eran obsoletas e inservibles para un elemen-
tal labor pedagógico, o para iniciar un sencillo 
trabajo de investigación». Algo semellante lle 
aconteceu a Isidro Parga Pondal, que chegara 
á Facultade uns anos antes e que tivera que 
utilizar o instrumental decimonónico de Anto-
nio Casares para os seus primeiros traballos. 

Pouco despois foi pensionado pola Fundación 
Rockefeller para traballar en Múnic, baixo a 
dirección do premio nobel Heinrich Wieland, 
sobre a química dos alcaloides. De volta a San-
tiago, en 1930, e partindo dun moi escaso orza-
mento pero, sobre todo, coa colaboración des-
de o primeiro momento dun «distinguido grupo 
reducido de estudiantes, ávidos de aprender y 
trabajar», conseguiu nun tempo relativamente 
curto montar un laboratorio para prácticas de 
Química Orgánica así como outro, máis peque-
no, destinado aos traballos de investigación. 
Neles comezáronse a realizar os primeiros en-
saios de síntese orgánica e definíronse as pri-
meiras liñas de traballo, algunha herdada das 

súas investigacións no Reino Unido, pero outras 
novas e orixinais, orientadas sobre todo á modi-
ficación ou creación de estruturas de compos-
tos orgánicos de interese práctico ou aplicado. 

Os integrantes do grupo máis directamente 
asociado cientificamente con Calvet estaban 
tamén xa a definir traballos que tiñan no seu 
horizonte a realización da tese de doutora-
mento. En calquera caso, reuníanse xa as ca-
racterísticas dun grupo de investigación mo-
derno equiparable aos mellores do Estado e 
pioneiro nas ciencias galegas.

Paralelamente organizouse un servizo de se-
mimicroanálise elemental orgánica que foi 
utilizado profusamente por varias cátedras e 
algunhas industrias para atender unha necesi-
dade moi sentida por investigadores e labora-
torios españois e portugueses. Foi tamén unha 
fonte de ingresos que contribuíu non pouco a 
compensar o déficit orzamentario crónico que 
padecía o grupo de investigación, pero tamén 
serviu para prestixialo en diferentes ámbitos, 

ata o punto de ser merecente dunha felicita-
ción oficial da Sociedade Española de Física e 
Química.

A súa proxección social no ambiente da cidade 
foi notable. O talante aberto e crítico que mani-
festaba, en parte polo seu carácter independen-
te pero posiblemente tamén pola súa formación 
en universidades europeas, distinguíao clara-
mente nos cenáculos universitarios. Dialogaba 
sen prexuízos cos seus alumnos, algún case da 
súa mesma idade, convidábaos a tomar o té na 
súa casa e facíaos partícipes das veladas musi-
cais que organizaba coa súa muller. A súa indu-
mentaria, desenfadada e deportiva, distinguíao 
con relación aos estritos canons provincianos 
vixentes en Compostela, así como a súa mani-
festa afección e práctica de varios deportes. Foi 
fundador e animador de dous equipos de rugby.

De ideas liberais, tiña manifesta simpatía cos 
sectores galeguistas da Universidade, como o 
Seminario de Estudos Galegos e os grupos Ul-
treia. Afirmaba que «Galicia es una nación per-

Un coñecido e popular texto 
de bioquímica de Calvet

O primeiro equipo de investigación. Calvet, 
na última fila, é o segundo pola dereita

O PAN ERGOT do Laboartorio Miguel Servet , Vigo Fernando Calvet no laboratorio
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fectamente definida […] la Universidad tiene que 
ser el exponente cultural de esta nacionalidad». É 
de subliñar a súa participación na constitución do 
chamado Pacto de Compostela, no que, entre 1933 
e 1934, os nacionalistas cataláns, vascos e galegos 
se comprometeron a apoiarse mutuamente no 
servizo dos ideais comúns.

A partir de 1934 a orientación dos seus traballos 
comezou a mudar cara á aplicación da química 
orgánica nos sectores económicos do país como 
era o da pesca, ou, sobre todo, a industria farma-
céutica, en relación coa que fundaría en Vigo, 
xunto co médico Ramón Obella e o farmacéutico 
Ruvira, o laboratorio Miguel Servet, denominado 
tamén Instituto Bioquímico e do que era o seu di-
rector técnico. Dedicouse principalmente á obten-
ción de alcaloides do caruncho do centeo, cos que 
elaboraron un sobranceiro específico, o Pan Ergot.

Naquela altura a bioquímica era un campo emer-
xente, con novas e amplas aplicacións teóricas e 
aplicadas, dentro do variado espectro de orienta-
cións que estaba a tomar a química orgánica, polo 
que Calvet solicitou unha pensión para traballar 
nesta especialidade, nos procesos encimáticos, 
xunto con Von Euler de Estocolmo, tamén premio 
nobel. Con estes traballos, Calvet mergullouse de 
cheo no mundo da bioquímica moderna.

O comezo da Guerra Civil sorprendeuno en Vigo, 
onde se atopaba coa súa familia, e desde alí tivo 
coñecemento pola prensa da súa destitución 
como catedrático por «catalanista, antimiltarista 
y por sus ideas separatistas», tamén por «franca-
mente comunista» e por ser «admirador y prose-
litista de Azaña». Para evitar represións, e como 
dispoñía dunha bolsa para continuar estudos en 
Estocolmo, volveu alí en setembro do 36, onde se-

guiu a traballar cos enzimas. Rematada a bolsa, 
consegue un contrato como profesor de prácticas 
na Facultade de Medicina de Edimburgo. En 1938 
negociou coas autoridades franquistas no exte-
rior a súa volta coa promesa de que non habería 
represalias, pero nada máis entrar en España, vía 
Portugal, foi preso na cadea de Tui. Tampouco pui-
do reintegrarse á universidade pois fora sometido 
a un segundo expediente de depuración en 1939.

Para sobrevivir, instalouse coa súa familia en Vigo, 
onde reiniciou os seus traballos nos laboratorios 
Miguel Servet, que aos poucos meses se transfor-
marían, coa axuda do capital da familia Fernán-
dez, nos Laboratorios Zeltia, no Porriño. Nesta nova 
xeira, baixo a dirección de Calvet e a colaboración 
de nomeados profesionais españois represaliados 
como Cordón ou Palacián e algúns catedráticos da 
Universidade de Santiago, patentáronse en pouco 
máis dun ano dez especialidades farmacéuticas e 
elaboráronse fármacos como a efedrina, dixitali-
na, extractos hepáticos, insulinas e vitaminas de 
todo tipo. Un dos seus grandes éxitos nesta em-
presa foi a síntese do ZZ, émulo do DDT, que se 
puido producir en Galicia poucos anos despois do 
lanzamento mundial deste insecticida.

No ano 1944, reposto no seu cargo de catedrático, 
foi destinado á Universidade de Salamanca. Despois 
dun breve paso pola de Oviedo, incorporouse á de 
Barcelona para explicar Química Técnica e, sobre 
todo, un curso de doutoramento de bioquímica que 
conseguiu que en 1959 se transformase en discipli-
na independente no plan de estudos de ciencias, da 
que foi titular ata a súa xubilación. Creou un impor-
tante grupo de investigación en estudos cinéticos e 
de regulación encimática e colaborou como asesor 
científico-técnico en varias empresas farmacéuticas.

COUSAS
CURIOSAS
Calvet apostou pola sociabilidade 
universitaria, como elemento de 
integración docente-discente, 
organizando xornadas de té, música e 
excursións co alumnado, e tamén foi 
un dos introdutores do rugby entre 
o estudantado, logo de practicalo 
en Oxford, e promotor principal do 
asociacionismo universitario deportivo.

Participou na constitución do 
chamado Pacto de Compostela, no 
que os nacionalistas cataláns, vascos e 
galegos se comprometeron a apoiarse 
mutuamente no servizo dos ideais 
comúns (1933-1934).

Dirixiu os Laboratorios Zeltia, no 
Porriño, no que se patentaron 
especialidades farmacéuticas como a 
efedrina, dixitalina, extractos hepáticos, 
insulinas e vitaminas de todo tipo, 
ademais do ZZ (insecticida).

+INFO
Díaz-Fierros Viqueira, Francisco (2016): 
«Fernando Calvet Prats», en Álbum da 
Ciencia, Consello da Cultura Galega 
(culturagalega.gal)

CONSULTAR ARTIGO
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Era familiar de sobranceiros científicos. O seu 
pai, Antonio Casares Rodríguez (1812-1888), ca-
tedrático de Química, salientable especialista 
na análise química e reitor da Universidade 
de Santiago entre 1872 e 1888, iniciara unha 
poderosa saga de catedráticos en Composte-
la, con proxección posterior en España. O seu 
irmán José Casares Gil (1866-1961) fora tamén 
un químico salientable e catedrático das uni-
versidades de Barcelona e Madrid. A familia de 
Casares Gil formaba parte da elite santiaguesa, 
mantiña boas relacións nas institucións madri-
leñas, nos ámbitos do poder local composte-
lán e estaba moi ben instalada na USC. 

Estudou o bacharelato no Instituto de Ensino 
Secundario de Santiago, cidade onde cursou 
Medicina. Ingresou en Sanidade Militar (1894) 
e ocupou praza en Barcelona, onde coincidiu 
co seu irmán José. Alí visitou os laboratorios 
universitarios, realizou numerosas excursións 
botánicas e zoolóxicas e formou parte da Co-
misión organizadora do V Congreso Interna-
cional de Electroloxía e Radioloxía Médicas 
(1910). Destinado a Cuba, volveu a España can-
do a colonia acadou a independencia. 

Antonio Casares presenta a singularidade de que foi un excelente 
especialista nunha disciplina científica, a botánica, allea á súa formación 
e carreira profesional, a medicina no ámbito da Sanidade Militar.

ANTONIO 
CASARES GIL
O botánico galego máis 
salientable da historia

Foto da familia Casares (ca. 1877). Antonio é o neno que está sentado á dereita do espectador
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En 1899 obtivo unha licenza de catro meses, pro-
rrogada en dous máis, para acudir a Múnic, cos 
seus propios recursos, para se formar en botánica 
co profesor Karl Ritter von Goebel (1855-1932). No 
seu prestixioso laboratorio estudou organografía 
vexetal, sobre todo das briófitas (musgos) e pte-
ridófitas (fieitos), e iniciou o estudo sistemático 
das primeiras. Antes de regresar visitou varios la-
boratorios en París, Berlín, Frankfurt, Nürnberg e 
Würzburg. Na Universidade de Würzburg tivo o 
privilexio de visitar a cátedra e o laboratorio do 
famoso profesor Julius von Sachs (1832-1897), quen 
morrera había pouco e desenvolvera importantes 
investigacións no eido da fisioloxía vexetal.

Casares residiu uns anos en Madrid, onde atopou 
o apoio de Ignacio Bolívar e Antonio García Varela 
para proseguir as pescudas e publicar os resul-
tados. O instrumento utilizado sería a Junta para 
Ampliación de Estudios (JAE), unha institución coa 
que a familia Casares mantería unha fonda rela-
ción. O irmán de Antonio, José Casares Gil, foi vo-
gal da xunta executiva e realizou, co apoio da JAE, 
varias viaxes institucionais a diversos países. 

Outros Casares tamén gozarían de bolsas no es-
tranxeiro, como Fermín Casares Bescansa, espe-
cialista en algas, quen en 1909 repetiría estadía 
formativa co profesor Goebel, e Miguel Gil Casa-
res, catedrático de Patoloxía en Santiago. Antonio 
foi profesor colaborador da rede da JAE e impartiu 
cursos para bolseiros sobre as muscíneas espa-
ñolas nos locais do Museo Nacional de Ciencias 
Naturais e, despois, no Xardín Botánico. Grazas 
ás xestións de Bolívar, dispuxo dun pequeno es-
pazo de traballo, o Laboratorio de Criptogamia e 
Brioloxía da JAE, establecido primeiro no museo e 
despois na estación de Guadarrama, do que foi di-

rector. Esa situación permitiulle continuar as súas 
pescudas e publicar a primeira parte da Flora ibé-
rica, dedicada ás hepáticas (1919).

Ocupou a presidencia da Sociedade Española 
de Historia Natural en 1924 e ao ano seguinte as-
cendeu a coronel (médico) e foi destinado para A 
Coruña como responsable do 8º Rexemento de 
Sanidade, ata ocupar, en 1928, o posto de director 
do Hospital Militar herculino. Así mesmo, tamén 
pertenceu ao Instituto de Hixiene Militar, centro 
no que ideou un método de tinguidura, moi esti-
mado, dos cilios das bacterias. Ademais, estudou, 
por encargo do Goberno, a vacina antitífica en 
París, Berlín e Londres, que aplicou nas campañas 
coloniais en Marrocos.

No eido da botánica, Antonio Casares Gil traba-
llou sobre os denominados «vexetais inferiores», 
seres que ata ese momento espertaran moi pouca 
atención entre os botánicos peninsulares, e está 
recoñecido como o primeiro briólogo peninsular, 
o creador da moderna brioloxía ibérica. De feito, 
segundo Casas de Puig, os seus traballos deben 
representar o punto de partida de calquera estu-
do formal de brioloxía hispánica. Para Francisco 
Bellot, trátase do botánico máis insigne de Gali-
cia, un botánico sobranceiro en quen salientaba 
o seu amplo coñecemento e a moderna metodo-
loxía empregada.

De volta de Alemaña abordou o estudo sistemáti-
co das briófitas peninsulares. O primeiro resultado 
relevante foi a monografía dedicada ás hepáticas 
(1919). Considerada polos expertos unha «obra per-
fecta» no seu xénero, ata hai pouco era a mellor 
referencia de que se dispoñía para o recoñece-
mento de hepáticas ibéricas.

DATOS 
BÁSICOS
NACEMENTO: Santiago de Compostela, 1871

FALECEMENTO:  A Coruña, 1929

ESTUDOS E FORMACIÓN:
Universidade de Santiago de Compostela
Laboratorio de Karl Ritter von Goebel, Múnic
Licenciado en Medicina

ALGÚNS DOS SEUS MÉRITOS:
Está considerado como o primeiro briólogo 
peninsular, o creador da moderna brioloxía ibérica.  
Dedicou uns trinta anos ao estudo dos musgos 
da Península.

A súa colección de briófitas, que pasou ao herbario 
do Xardín Botánico de Madrid, constitúe a colección 
histórica briolóxica máis relevante desa institución.
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A continuación, Casares centrouse no segundo 
tomo das briófitas, o dedicado aos musgos. Os 
últimos anos da súa vida, na Coruña, transcorre-
ron nunha loita entre a enfermidade e o esforzo 
do botánico por rematar ou deixar moi avanzado 
ese labor. Cando morreu, a obra ficou inconclusa. 
Desapareceu nun momento de plena madurez e 
con importantes proxectos en marcha. Dous espe-
cialistas de gran prestixio no estudo das criptóga-
mas, Valentine e Pierre Allorgue, trasladarían o seu 
testemuño da dramática situación na nota biográ-
fica que publicaron co gallo da súa morte. Consta-
tan que a publicación que Casares preparaba se-
ría perfectamente comparable coas dos mellores 
especialistas internacionais, citando a Limpricht, 
Husnot, Dixon, Mac-Vicar e C. Jensen. 

Ignacio Bolívar decidiu, por considerar a súa 
importancia, concluír a monografía de Antonio 
Casares. Contaba con máis de «dos mil cuartillas 
y numerosas figuras con la parte descritiva refe-
rente a los musgos peninsulares» e encargoulle a 
Arturo Caballero que completase o labor. A obra 

póstuma apareceu publicada (1932) cunha «Adver-
tencia preliminar» de Bolívar na que se explica o 
proceso e unha nota biográfica e bibliográfica do 
propio Caballero.

No século XIX, en Galicia, os estudos das briófitas 
eran escasos e limitábanse ás compilacións de 
Miguel Colmeiro (1889) e a obras de escaso rigor 
científico. O profesor finlandés Ragnar Hult reali-
zou algunhas recoleccións e determinacións en 
1899, pero a súa imprevista morte impediu a publi-
cación dos resultados. Deste xeito, os traballos de 
Antonio Casares foron, practicamente, os primei-
ros que achegaron algunha contribución orixinal. 
Nas súas publicacións inclúese un gran número 
de especies recollidas en Galicia. 

A colección de briófitas de Antonio Casares Gil, 
que pasou ao herbario do Xardín Botánico de 
Madrid, constitúe a colección histórica briolóxica 
máis relevante desa institución.

+INFO
Fraga Vázquez, Xosé A. (2012): 
«Antonio Casares Gil», en Álbum da 
Ciencia, Consello da Cultura Galega 
(culturagalega.gal)

CONSULTAR ARTIGO

Antonio Casares Gil, de pé, detrás da 
mesa, na Xunta Facultativa do Instituto 
de Hixiene Militar en maio de 1917 (La 
Ilustración Española y Americana, nº 18, 
15/05/1917)

Durante a Guerra de Cuba, en 1895, como médico primeiro do 
Batallón de Chiclana. Antonio Casares Gil é o segundo que está 
sentado á deretita do espectador. Arquivo familiar Miguel Gil Casares

Casares Gil co seu 
curmán Miguel Gil

COUSAS
CURIOSAS
En xullo de 1895, foi destinado por 
sorteo á illa de Cuba. Alí ascendeu 
a médico primeiro, desenvolvendo 
case toda a súa actividade no campo 
de batalla. Rematada a guerra, pasa 
destinado ao Hospital Militar de 
Beneficencia da Habana e despois ao de 
Regla. Regresa a España con tres cruces 
vermellas ao mérito militar.

En abril de 1894, nas oposicións a 
médicos de Sanidade Militar acada o 
número 6, e o seu primeiro destino como 
médico segundo foi no Hospital Militar 
de Barcelona. Nesta cidade mantivo 
unha actividade cultural notable e 
chegou a figurar como bibliotecario, na 
candidatura para a directiva do Ateneo 
Barcelonés da Sección de Ciencias 
Exactas e Naturais. 

Unha das súas últimas actividades 
na cidade condal foi formar parte da 
Comisión organizadora do V Congreso 
Internacional de Electroloxía e 
Radioloxía Médicas.

34

http://www.culturagalega.gal/
http://www.culturagalega.gal/albumdaciencia/detalle.php?id=244&autor=Antonio%20Casares%20Gil


35índice

O primeiro terzo do século xx foi denominado 
a «Idade de prata» da ciencia española polos 
importantes logros institucionais que a carac-
terizaron e pola presenza dalgunhas persona-
lidades científicas senlleiras, como foi o caso 
do nobel Ramón y Cajal. Houbo unha apertura 
importante cara ao estranxeiro que facilitou a 
aprendizaxe dos futuros científicos nas mello-
res universidades e institutos de investigación 
e tamén se iniciou unha política de achega-
mento cara a Hispanoamérica, onde a ciencia 
española comezou a ter unha presenza cada 
vez máis frecuente e destacada. En todas es-
tas actividades, José Casares Gil foi unha figu-
ra esencial e imprescindible da política cien-
tífica estatal.

José Casares Gil era fillo de Antonio Casares 
Rodríguez, que fora catedrático de Química e 
reitor da Universidade compostelá, e sobriño 
do físico Ramón Gil Villanueva, catedrático ta-
mén desta universidade. Este ambiente fami-
liar influiría fondamente na futura vocación de 
José Casares, como ten lembrado el numerosas 
veces, non só polas circunstancias favorables 
cara á valoración da ciencia que viviu desde 
moi neno, senón mesmo porque máis adiante 
puido adestrarse con total liberdade nos mé-
todos e operacións da química e da física nos 
laboratorios que dirixían os seus familiares.

Admirador da ciencia alemá, José Casares Gil contribuíu a ensinar 
e divulgar en España as novas técnicas da química analítica e 
promover o estudo da bromatoloxía. Defendeu a necesidade 
dunha política de apertura científica cara ao exterior sen ignorar 
a importancia das relacións con Hispanoamérica. Na política 
científica española que lle tocou vivir foino case todo.

JOSÉ CASARES GIL
 O pai da química analítica española

Retrato de Casares Gil nos seus últimos anos (Facultade de Farmacia de Madrid)
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Rematou o bacharelato en Santiago, en 1879, e a 
continuación estudou a carreira de Farmacia, na 
que se graduou en 1884, ao mesmo tempo que, 
por ensinanza libre, se licenciou en Química na 
Facultade de Ciencias de Salamanca. En 1887 reali-
zou o doutoramento en Madrid e deu clase como 
axudante na Facultade de Farmacia de Santiago e 
de Física e Química nun colexio de Cee adscrito á 
Universidade de Santiago (USC). Ao ano seguinte 
gañou a cátedra de Técnica Física e Análise Quí-
mica da Facultade de Farmacia da Universidade 
de Barcelona, na que traballaría ata 1905. Escolleu 
esta cidade e rexeitou as de Granada e Santiago, 
ás que tiña dereito por obter o número 1 e estar 
vacantes, polo extraordinario porvir que agarda-
ba desa cidade que nese mesmo ano estaba a ce-
lebrar a Exposición Universal. 

Os vínculos entre a física e a química, aplicados 
á análise química, foron unha singularidade da 
cátedra que crearan as facultades de Farmacia 
naquela altura, circunstancia que lle valeu a Ca-
sares Gil para facer durante toda a súa vida unha 
defensa permanente e pechada dos métodos ins-
trumentais de análise, o que lle conferiu desde 
o primeiro momento un alento de modernidade 
ao seu ensino (non podía considerarse químico 
aquel que non soubese manexar un polarímetro 
ou un espectrómetro, aseguraba).

Nesta cátedra realizou as súas primeiras análises 
de augas mineromedicinais, seguindo a tradición 
de seu pai e mesmo da época, pois naquela altura 
comezaba a desenvolverse con todo o seu esplen-
dor en España a práctica da balneoterapia. Tamén 
realizou algo que sería unha constante na súa 
vida: a primeira viaxe de estudos ao estranxeiro, 
que efectuou en 1896 a Alemaña, cara á que sem-

pre demostrou unha inquebrantable devoción, 
mesmo baixo as tráxicas circunstancias que a 
singularizaron na Segunda Guerra Mundial. Final-
mente tamén principiou unha actividade que se-
ría esencial no seu futuro: a publicación de libros e 
textos relacionados coa análise química.

Os seus primeiros traballos científicos estiveron de-
dicados á análise das augas minerais galegas dos 
balnearios de Lugo (1894), Guitiriz (1900) e A Toxa 
(1905), e tamén á importancia do espectroscopio 
nas análises das augas, seguindo neste caso os tra-
ballos de seu pai, que fora pioneiro en España na 
introdución destes métodos. En 1896 realizou unha 
importante viaxe de estudos a Alemaña, onde tra-
ballou xunto ao premio nobel Baeyer e cos profeso-
res Thiele e Soxhlet. Neste país, que foi o centro dos 
seus intereses científicos, volvería realizar estancias 
en 1899-1900, 1905, 1920, 1924, 1927 e 1934. Impresio-
nado polo rigor e calidade da investigación alemá, 
en 1900, no acto regulamentario de inauguración 
do curso académico, realizou un aceso e ben ar-
gumentado discurso sobre as reformas fondas que 
debería poñer en marcha a universidade española 
e para as que o exemplo de Alemaña resultaba fun-
damental. Este texto, de inequívoco talante rexene-
racionista, tivo unha gran transcendencia en toda 
España, onde foi moi comentado e discutido. 

En Barcelona publicou, en 1897, o que se sería o 
seu primeiro libro sobre análise química, Ele-
mentos de análisis químico cualitativo mineral, así 
como unha versión de vulgarización, en 1905, nos 
populares Manuales Soler, sobre Análisis químico 
(tratado elemental). Tamén comezou a publicar en 
revistas traballos sobre as augas minerais e sobre 
o contido nestas dalgúns haluros, como o flúor, 
tema no que destacaría posteriormente. Ademais, 

DATOS 
BÁSICOS
NACEMENTO: Santiago de Compostela, 1866

FALECEMENTO: Santiago de Compostela, 1961

ESTUDOS E FORMACIÓN:
Bacharelato en Santiago
Universidades de Santiago de Compostela, 
Salamanca, Madrid e Barcelona
Licenciado en Farmacia 
Doutoramento en Química
Catedrático en Técnica Física e Análise Química

ALGÚNS DOS SEUS MÉRITOS:
Realizou traballos científicos dedicados á análise 
das augas minerais galegas dos balnearios de Lugo, 
Guitiriz e A Toxa.
O seu Tratado de análisis químico acadou a súa 
décima edición en 1978. 
Sentou as bases dos estudos bromatolóxicos en 
España e contribuíu a crear, en 1954, a Escola de 
Bromatoloxía da Universidade de Madrid.
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desenvolveu un importante labor de xestión e 
promoción de institucións públicas, como as 
academias de Ciencias e Artes e de Medicina 
e Cirurxía, a Comisión de Aguas Minerais de 
Barcelona ou da Facultade de Farmacia, da 
que sería decano. Diferentes científicos cata-
láns no eido da química analítica e da farma-
cia, como Ramón Casamada, Enrique Soler ou 
Benito Oliver Rodés, recoñéceno como un dos 
seus mestres máis sinalados. 

No ano 1905 trasladouse á Universidade Central 
para ocupar a mesma cátedra na Facultade de 
Farmacia. A chegada a Madrid abriulle novas 
posibilidades tanto no eido da investigación 
como, sobre todo, no nivel institucional. Prose-
guiu os seus traballos sobre técnicas analíticas, 
maiormente as dedicadas á determinación da 
composición de augas de todo tipo, mesmo as 
do parque de Yellowstone en EE. UU., que reco-
llera nunha das súas viaxes. As posibilidades 
que desenvolvían as novas técnicas instru-
mentais, como era o caso do espectroscopio, 
foron tamén obxecto dos seus estudos.

Pero, sobre todo, onde destacou dun xeito so-
branceiro, e que sería a base da sona que aca-
dou nos medios científicos e universitarios, foi 
na edición de textos científicos, sobre todo polo 
seu Tratado de análisis químico, que acadou ca-
tro edicións antes de 1936, e pola súa Técnica 
física, que chegou nese mesmo período ás tres. 
Tamén colaborou nos manuais Gallach cunha 
nova versión do seu Análisis químico. 

Foron moi destacadas as actividades que 
desenvolveu en diferentes institucións científi-
cas, como foi o caso da Junta para Ampliación 
de Estudios (JAE), da que sería nomeado vogal 
desde a súa fundación en 1907 e vicepresiden-
te en 1935. Colaborou activamente organizando 
cursos, poñendo o seu laboratorio da univer-
sidade a disposición da JAE, pero sobre todo 
na política de bolseiros, xestionando con gran 
liberdade e autonomía, xunto con Rodríguez 
Carracido, as bolsas de química da institución. 
De feito, varios profesores da Universidade de 
Santiago de Compostela, como Montequi, Cal-
vet, Charro ou Carreró, beneficiáronse delas.

Foi tamén á hora dos recoñecementos: doutor 
honoris causa pola Universidade de Múnic, 
membro das academias de Ciencias, Medicina 
e Farmacia, da Sociedade Española de Física e 
Química, da Sociedade Xeográfica de Madrid, 
etc., senador pola Universidade de Santiago no 
período 1905-1919, decano da Facultade de Far-
macia (1921-1930) ou director do Laboratorio de 
Aduanas desde 1908.

Outra actividade singular deste período foi a 
política de achegamento científico cara a His-
panoamérica, á que lle dedicou boa parte das 
súas viaxes por este continente, algunha delas 
de case un ano de duración. O seu papel, de 
todos os xeitos, foi máis alá dos aspectos téc-
nicos e científicos para cumprir unha misión 
de mediador cultural durante os anos nos que 
estes países estaban a celebrar os seus primei-
ros centenarios da independencia.

Despois da Guerra Civil, aínda que tivo que 
superar un expediente de depuración, colabo-
rou moi activamente coa política científica do 

Análisis químico, de Casares 
Gil (Barcelona, Calpe, 1918)

Balneario da Toxa a principios do século XX José Casares Gil



índice

novo réxime, principalmente co Consello Superior 
de Investigacións Científicas, onde foi nomeado 
director do Instituto Alonso Barba. Así mesmo, foi 
procurador en Cortes en representación da Aca-
demia de Ciencias ou do Instituto de España e no-
meado, en 1943, doutor honoris causa pola Univer-
sidade do Porto. Xubilado xa desde 1936, foi, con 
todo, decano de Farmacia desde 1939 ata 1951.

Experimentalmente desenvolveu xa poucos traba-
llos, pero continuou cos de edición do seu Tratado, 
que chegou a acadar a décima edición, xa morto, 
en 1978. Así mesmo, sentou as bases dos estudos 
bromatolóxicos en España, aos que lle dedicou 
un apartado do seu Tratado a partir da edición de 
1948, e contribuíu a crear, en 1954, a Escola de Bro-
matoloxía da Universidade de Madrid.

 

+INFO
Bermejo Patiño, Manuel /  Fandiño 
Veiga, Xosé Ramón (2013): «José 
Casares Gil», en Álbum da Ciencia, 
Consello da Cultura Galega 
(culturagalega.gal)

CONSULTAR ARTIGO

COUSAS
CURIOSAS
En 1896 realizou unha importante viaxe 
de estudos a Alemaña, onde traballou 
xunto ao premio nobel Baeyer e cos 
profesores Thiele e Soxhlet.

En París estivo con Henri Moissan, 
descubridor do flúor, e nos EE. UU. 
traballou con Smidt na separación de 
metais nobles e terras raras.

Foi académico da Real  Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas e Naturais, e 
presidente desta desde 1940 ata 1958.  
Tamén pertenceu á Real Academia de 
Ciencias e Artes de Barcelona, á Real 
Sociedade Española de Historia Natural 
e á Unión Iberoamericana.

En 1943, foi nomeado doutor honoris 
causa pola Universidade do Porto e 
decano de Farmacia, 1939-51.  

Durante a ditadura de Primo de Rivera 
foi membro da Asamblea Nacional 
Consultiva. 

Reitorado da Universidade de Barcelona, 
sede da antiga Facultade de Farmacia ata 1950
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ANTONIO 
CASARES 
RODRÍGUEZ
O introdutor da química 
moderna aplicada en Galicia
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A chegada da química moderna de Lavoisier, que 
acadou un impresionante desenvolvemento no 
século XIX, tamén tivo en Galicia o seu reflexo e 
contribuíu, xunto con outros factores, a cambiar 
a face do país. Nas vilas e cidades manifestáron-
se os adiantos derivados dela dun xeito eviden-
te pero tamén no mundo rural, onde os adobos, 
o control das pragas e os novos medios de con-
servación de alimentos comezaban a chegar. A 
mellora das condicións sanitarias, en boa medida 
dependentes das medidas hixiénicas e dos novos 
fármacos, influíu no descenso drástico da mortali-
dade. Un novo mundo estaba a xurdir neste recan-
to da fisterra europea, onde a química moderna, 
difundida por homes sobranceiros como Antonio 
Casares, estaba a deixar os seus sazonados froitos 
de conforto e fartura.

Despois de cursar os estudos primarios e secunda-
rios en Monforte, Antonio Casares pasou a Valla-
dolid, onde con 15 anos obtivo o grao de bacharel 
en Filosofía. Dous anos despois instalouse en Ma-
drid para completar a súa formación cunha orien-
tación xa bastante definida cara aos estudos da 
natureza e da química. De feito, estivo matriculado 
inicialmente nas materias de Mineraloxía e Histo-
ria Natural –o enxeñeiro de minas López de Azco-
na, no seu discurso de ingreso como numerario 
da Real Academia de Farmacia en 1963, afirmaba 

que Casares estivo matriculado tamén, en 1831, na 
Academia de Minas de Almadén–, para finalmen-
te cursar a carreira de Farmacia no Colexio de San 
Fernando de Madrid, no que rematou a licenciatu-
ra no ano 1832. 

Tres anos despois, de 1835 a 1836, ocupou o posto 
de axudante de farmacia da Farmacia Real, unha 
das institucións máis relevantes nesta ciencia na-
quela altura. Nesta época de formación comezou 
xa a realizar os seus primeiros traballos científicos, 
como o que escribiu co farmacéutico galego Xosé 
Fariña, en 1834, sobre as fumigacións cloruradas 
contra as epidemias de cólera.

O Conservatorio de Artes de Madrid, fundado en 
1824, foi unha institución que, seguindo o modelo 
do Conservatoire National des Arts et Métiers fran-
cés, adoptou unha decidida vocación de ensino 
aplicado, precedente das futuras escolas técnicas, 
na que entre outras materias se explicaba unha 
Química con Aplicación ás Artes. Coa reorganiza-
ción do seu ensino e funcións en 1832, acordouse 
a creación de centros periféricos dependentes do 
Conservatorio de Madrid, entre os que se atopaba 
un en Santiago, adscrito á Sociedade Económica 
de Amigos do País (SEAPS). En 1836 Casares gañou 
por oposición a cátedra de Química do Conserva-
torio compostelán e de inmediato fixou a residen-

DATOS 
BÁSICOS
NACEMENTO: Monforte de Lemos, 1812

FALECEMENTO: Santiago de Compostela, 1888

ESTUDOS E FORMACIÓN:
Estudos primarios en Monforte
Bacharelato en Valladolid
Real Academia de Farmacia, Madrid
Academia de Minas Almadén
Colexio de San Fernando de Madrid
Universidade de Santiago de Compostela
Licenciado en Farmacia
Catedrático de Química e Historia Natural

ALGÚNS DOS SEUS MÉRITOS:
As súas liñas fundamentais de estudo e de 
investigación, relacionadas co mundo rural e o 
seu sistema produtivo (cultivos, solos, adobos, 
industrias derivadas, etc.) e coas augas medicinais,
teñen carácter fundacional e, a partir delas, 
afírmase que xa existen métodos de análise química 
do coñecemento da composición de materiais de 
interese económico e sanitario. 

Antonio Casares foi o gran químico aplicado galego do século 
XIX. Estudou as augas, solos, cultivos e outros produtos do país cos 
mellores métodos analíticos do momento. Pioneiro en España na 
introdución da anestesia e da luz eléctrica, descubriu minerais e 
está considerado como un gran docente e divulgador por textos 
estudados e recoñecidos por todos. Organizou a Facultade de 
Farmacia da USC, da que foi o seu primeiro decano.
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cia nesta cidade, na que ficaría xa dun xeito 
definitivo para toda a súa vida.

Esta etapa, que comeza no ano 1837, na SEAPS, 
será a da súa consolidación como profesor uni-
versitario, pois gaña a cátedra de Historia Natu-
ral da Universidade de Santiago (USC) en 1840, 
e sobre todo como investigador no eido da quí-
mica aplicada, sobranceiramente dirixida cara 
ás augas medicinais e aos produtos de interese 
agrícola como eran os solos, adobos e cultivos. 
En 1838 foi nomeado visitador xeral de boticas 
para Santiago e A Coruña, en 1843 abriu unha 
oficina de farmacia en Compostela e mesmo 
chegou a rexentar unha academia particular. 
Son anos nos que, ademais de poñer en mar-
cha o seu futuro profesional, docente e inves-
tigador, procurou tamén actividades que fosen 
unha garantía económica para o seu porvir e o 
da súa, xa daquela, numerosa familia.

Nesta época escribiu dous importantes traba-
llos que definirían as que se poderían conside-
rar como as súas liñas fundamentais de estu-
do e de investigación e que dalgunha maneira 
mantivo toda a súa vida: as relacionadas co 
mundo rural e o seu sistema produtivo (culti-
vos, solos, adobos, industrias derivadas, etc.) 
e as dedicadas ás augas medicinais. Os dous 

traballos, curiosamente, viñéronlle sobrevidos 
e non foron procurados inicialmente por el. O 
primeiro deles, de 1842, dedicado aos viños ga-
legos, «Sobre las ventajas o perjuicios que pue-
den seguirse a Galicia de la mayor o menor ex-
tensión del cultivo de la vid», corresponde a un 
concurso convocado pola SEAPS que non tivo 
ningunha solicitude e que finalmente Casares 
decidiu realizalo (posiblemente porque fora 
o da idea). O segundo, de 1837, corresponde a 
unha solicitude que lle chegou do director do 
Balneario de Cuntis para que repetise as aná-
lises das súas augas que realizara Fernández 
Taboada e nas que sospeitaba que existían im-
portantes erros. 

En calquera caso, son dous traballos que abren 
vías de estudo para a nova química, ata da-
quela inéditas en Galicia. Teñen carácter fun-
dacional e, a partir deles, pódese afirmar que 
xa existen métodos de análise química que 
permiten abordar con seguridade o problema 
do coñecemento da composición de materiais 
de interese económico e sanitario.

En 1845 comeza unha nova etapa na vida pro-
fesional de Casares que se pode caracterizar 
polo acceso á cátedra de Química Xeral da 
nova facultade de Ciencias da USC e a chega-
da do novo material de laboratorio mercado 
pola Universidade, que lle permitirá traballar 
xa con estándares similares aos doutras ins-

Apuntamento ao natural de Casares no leito de morte que apareceu 
na revista compostelá Café con Gotas

Antonio Casares no seu laboratorio
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titucións españolas e mesmo europeas. Un 
exemplo sería a sensibilidade das gravime-
trías (determinacións por pesada), que mello-
rarían coas novas balanzas de precisión unhas 
cen veces. E así como a etapa anterior foi a que 
completou a súa formación científica e sobre 
todo serviu para definir o seu campo de tra-
ballo fundamental, esta que comeza en 1845 
será a da súa consolidación como químico 
aplicado e a do seu recoñecemento como in-
vestigador e docente de referencia no ámbito 
español. Nela produciranse as súas achegas 
fundamentais á ciencia.

No relativo ás análises das augas medicinais, 
Casares analiza neste período practicamente 
todos os balnearios galegos dun certo signi-
ficado (agás o de Guitiriz, que estaba a come-
zar a súa actividade), ata converterse nun dos 
máximos expertos españois nesta materia, de 
tal xeito que comezaron a chegarlle pedidos 
de análise doutros puntos de España e mesmo 
Portugal (Monção). Neste mesmo campo das 
análises da auga son tamén sinalables as que 

fixo sobre as augas potables de Santiago, estu-
dos que revestían unha gran dificultade dada 
a pequena proporción en que aparecían os 
seus compoñentes. 

Así mesmo, propuxo como un engadido pro-
pio á tradución que fixo do Tratado de farma-
cia teórico y práctico (1847), de E. Soubeiran, un 
conxunto de fórmulas para preparar augas 
medicinais nas farmacias. Finalmente, en 1866, 
nun traballo pioneiro para España, utilizou 
para as análises de augas o espectroscopio, co 
que se multiplica a sensibilidade das determi-
nacións ata escalas incribles (1/3 000 000 mili-
gramos). Con el descobre a presenza de rubi-
dio e cesio nas augas e inaugura no noso país 
a química analítica instrumental.

Os seus vínculos coa SEAPS fóronse intensifi-
cando neste período e chegou a ser presiden-
te da entidade no período 1850-1858 e respon-
sable da súa Revista Económica na década dos 
sesenta. Ao abeiro desta institución realizou 
un amplo traballo de investigación aplicada 

no relativo á composición dos cultivos, solos e 
adobos, así como na loita contra as pragas (o 
oídio da vide, maiormente) e a mellora das in-
dustrias rurais. Foi moi notable o labor de difu-
sión na revista da institución destas e doutras 
novidades aplicadas ás artes, a partir de arti-
gos propios ou recensións doutras revistas. E 
non se podería deixar de citar o labor funda-
mental que realizou na organización da Expo-
sición Agrícola e Industrial de 1858, da que foi 
presidente, e no Congreso Agrícola Galego de 
1864, no que foi un activo participante.

Ademais destas importantes achegas en re-
lación coas que se poderían definir como as 
súas liñas tradicionais de traballo, existen 
outras tanto ou máis transcendentais que se 
corresponden con incursións noutros campos 
do coñecemento, o que sería un claro sinal do 
espírito emprendedor, innovador e curioso 
que orientaba os seus traballos de investiga-
ción. Este sería o caso que o levou a sintetizar 
en 1847 o cloroformo no seu laboratorio, a pro-
balo nun can e en si mesmo e, sobre todo, a 

Traballo de Casares sobre as 
vides galegas

Antonio Casares Rodríguez de mozo
Foto familiar. Antonio Casares, de pé, é o cuarto pola esquerda
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que pouco despois fose empregado no Hospital 
Real nas operacións cirúrxicas. E todo isto só uns 
meses despois de que o escocés James Young 
Simpson o utilizara por primeira vez no mundo! 
Así mesmo, en 1851 chegou a producir luz eléctri-
ca cun arco voltaico por primeira 
vez en España, experiencia que re-
petiría en 1852 como atracción das 
Festas do Apóstolo dese ano. 

Finalmente, e non menos impor-
tante, foi o descubrimento dun 
novo mineral, a morenosita, en 
1851, feito que habería que va-
lorar na súa xusta medida se se 
ten en conta que para o territorio 
español só foron descritos 26 mi-
nerais aceptados pola Internatio-
nal Mineralogical Association, e a 
maioría deles fórono por científi-
cos estranxeiros. Outras achegas 
innovadoras de Casares foron as 
medidas meteorolóxicas que reali-
zou desde 1848 na azotea da USC. 
Con elas inaugurouse este tipo 
de determinacións en Galicia, así 
como a divulgación que realizou 
nos seus escritos das novas teorías 
sobre a nutrición e a toxicoloxía.

Casares tamén foi o encargado de poñer en mar-
cha, en 1857, a nova Facultade de Farmacia da 
USC, da que foi o seu primeiro decano e despois 
catedrático de Química Inorgánica, que, xunto 
coa cátedra de Química Xeral que seguía impar-
tindo nos cursos preparatorios, foron as palestras 
desde as que realizou a tamén importantísima 
obra de divulgación da química en xeral, pero so-

bre todo da química aplicada. Para este labor, fo-
ron esenciais o Tratado de química general (1848) 
e, sobre todo, o Manual de química general, con 
aplicaciones a la industria y con especialidad a la 
agricultura (1857), o seu gran libro, tanto pola ca-

lidade deste como porque durante 
trinta anos foi o texto de numerosas 
universidades españolas.

A última etapa da súa vida foi funda-
mentalmente a da súa dedicación á 
política, que se iniciou en 1868, can-
da a revolución de setembro, a cuxo 
movemento se sumou como mem-
bro da Xunta de Instrución Pública e 
como un dos asinantes do manifesto 
de apoio. En 1872 foi nomeado reitor 
da USC, posto que desempeñou ata 
a súa morte, dezaseis anos despois. 
Durante o seu mandato tivo que 
facer fronte ao desgraciado proce-
so que se lles abriu aos profesores 
González Linares e Calderón pola 
súa defensa da liberdade de cátedra 
fronte ás imposicións do ministro 
Orovio. Nunha decisión difícilmente 
xustificable, utilizou o seu voto de 
calidade como reitor para decidir 
o veredicto condenatorio dos dous 

catedráticos. Aínda que o seu labor científico 
declinou dun xeito notorio como consecuencia 
lóxica do seu interese e dedicación á xestión pú-
blica, a lembranza das súas épocas de gloria aca-
démica e un evidente respecto pola súa venera-
ble figura acompañárono ata os seus derradeiros 
momentos.

COUSAS
CURIOSAS
Analizando as augas dos balnearios 
galegos convértese nun dos máximos 
expertos españois nesta materia,  e 
comezan a chegarlle pedidos de análise 
doutros puntos de España e mesmo de 
Portugal (Monção). 

Descubriu co espectroscopio a presenza 
de rubidio e cesio nas augas, inaugurando 
a química analítica instrumental no noso 
país. Son sinalables as súas análises das 
augas potables de Santiago. 

O seu espírito emprendedor, innovador 
e curioso levouno a sintetizar en 1847 
o cloroformo, a probalo nun can e en 
si mesmo e, sobre todo, a que pouco 
despois fose empregado no Hospital 
Real nas operacións cirúrxicas.

Así mesmo, en 1851 chegou a producir 
luz eléctrica cun arco voltaico por 
primeira vez en España, experiencia que 
repetiría en 1852 como atracción das 
Festas do Apóstolo.

+INFO
Losada Sanmartín, Mª Luisa / Bermejo 
Patiño, Manuel / Fandiño Veiga, Xosé 
Ramón (2013): «Antonio Casares 
Rodríguez», en Álbum da Ciencia, 
Consello da Cultura Galega
 (culturagalega.gal)

CONSULTAR ARTIGO

 Albarelo de Sargadelos da Farmacia 
Casares (metade do s. XIX)

http://www.culturagalega.gal/
http://culturagalega.gal/albumdaciencia/detalle.php?id=434&autor=Antonio%20Casares%20Rodr%EDguez
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Aos 15 anos ingresou na Academia de Artillaría, de onde saíu 
catro anos despois como primeiro tenente. Ao pouco tempo foi 
proposto para desempeñar a cátedra de Mecánica na citada 
Academia pero, en parte por razóns de saúde, en parte porque 
quería vivir na Coruña, rexeitou a oferta. De volta á súa cidade 
natal, estableceu unha academia preparatoria para o ingreso 
no Exército e nas escolas de enxeñaría e arquitectura. Cando 
xa era comandante, abandonou o Exército para dedicarse 
exclusivamente á docencia e á investigación.

Durán Loriga foi membro correspondente da Real 
Academia de Ciencias, socio fundador da Socieda-
de Matemática Española, membro da Société Ma-
thématique de France e de moitas outras corpora-
cións científicas. A cantidade de libros dedicados 
que hai na súa biblioteca (hoxe depositada na 
Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago de 
Compostela) demostra a súa relación persoal, ou 
polo menos epistolar, con moitos matemáticos es-
pañois e estranxeiros, entre eles Charles Hermite, 
Ernesto Cesaro, Brocard, Lemoine e Longchamps. 
Cando estaba a piques de ler o seu discurso de 
entrada na Real Academia Galega, morreu repen-
tinamente o día 3 de decembro de 1911.

Durán Loriga publicou numerosos traballos en re-
vistas españolas, francesas, portuguesas, italianas, 

belgas, holandesas e alemás. De entre eles comen-
tamos os máis representativos. No traballo titulado 
«Nota matemática sobre las funciones simétricas 
simples (suma de potencias) de las raíces de una 
ecuación», proporcionou unha demostración es-
tritamente alxébrica das fórmulas de Newton. Isto 
ten moito interese, porque a demostración orixinal 
de Newton fai uso das derivadas. E é evidente que 
unha demostración dun teorema de álxebra que 
non presupoña saber análise sempre é preferible 
a outra que si o precise.

No artigo «Sobre unha curva transcendente» fa-
bricou unha curva que é unha xeneralización 
da tractriz de Leibniz. A curva de Durán Loriga 
foi citada polo matemático portugués Gomes 
Teixeira no seu Tratado de curvas especiais. Outro 

JUAN JACOBO
DURÁN LORIGA
O xeómetra do triángulo

DATOS 
BÁSICOS
NACEMENTO: A Coruña, 1854

FALECEMENTO: A Coruña, 1911

ESTUDOS E FORMACIÓN:
Academia de Artillaría
Matemático

ALGÚNS DOS SEUS MÉRITOS:
Publicou numerosos traballos en revistas 
españolas, francesas, portuguesas, italianas, 
belgas, holandesas e alemás. Entre eles destacan: 
«Nota matemática sobre las funciones simétricas 
simples (suma de potencias) de las raíces de una 
ecuación», «Sobre una curva transcendente», 
«Sobre un problema de física», fundamentais para 
o desenvolvemento do traballo doutros grandes 
matemáticos.

O seu forte foi a xeometría do triángulo, á que 
achegou  o concepto de potencia dun triángulo, 
que está recollido en varios tratados, entre eles os 
de Torroja y Caballé, Jiménez Rueda, Ortega y Sala 
e Lasala y Martínez.
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descubrimento de Durán Loriga tivo que ver coa 
xeometría alxébrica: nun traballo titulado «Sobre 
un problema de física» deu a coñecer unha cur-
va alxébrica de grao catro. Sobre ela traballaron 
posteriormente os matemáticos Retali (de Milán), 
Lerch (de Praga) e o xa citado Gomes Teixeira. 

Noutro dos seus traballos abordou a cuestión do 
produto de dúas progresións, as dúas aritméticas 
ou unha aritmética e outra xeométrica, e chegou a 
uns resultados cos que resolveu un certo proble-
ma proposto por un colega no Progreso matemáti-
co. E nun artigo sobre teoría de números propuxo 
o seguinte problema: cal é a condición para que 
un número sexa divisor da suma dos seus restos 
cadráticos? A resposta apareceu nun traballo ti-
tulado Sur quelques applications des sommes de 
Gauss, de M. Lerch, que deu coa condición busca-
da só para números impares e fixo uso dunha fe-
rramenta matemática moi elevada. Isto demostra 
que o problema proposto polo matemático coru-
ñés distaba moito de ser trivial.

Pero, sen lugar a dúbidas, o campo de investiga-
ción predilecto do matemático coruñés foi a xeo-
metría do triángulo, unha rama da matemática moi 
cultivada dende mediados do século XIX. Consiste 
na busca de puntos, rectas e curvas relacionadas 
co triángulo (máis alá dos puntos e rectas nota-
bles, como o ortocentro ou as medianas, coñeci-
das xa de vello). Unha das contribucións de Durán 
Loriga a esta xeometría foi o concepto de poten-
cia dun triángulo, proposto nun artigo publicado 
en 1894 en El Progreso Matemático. O concepto de 
potencia espertou certo interese na comunidade 
matemática e está recollido en varios tratados de 
xeometría, entre eles os de Torroja y Caballé, Ji-
ménez Rueda, Ortega y Sala e Lasala y Martínez. 

Ademais, facendo uso da potencia, poden ser re-
escritas algunhas fórmulas da xeometría clásica. 

Outro fermoso resultado relativo á potencia é o 
seguinte: se nun triángulo ABC ceibamos un dos 
vértices, o A por exemplo, de modo que todos os 
triángulos así obtidos sexan equipotenciais, o lu-
gar xeométrico correspondente é unha circunfe-
rencia que Durán Loriga chama «circunferencia 
potencial do triángulo». 

Ademais da produción estritamente científica, ten 
Durán Loriga numerosos traballos de divulgación 
e de pedagoxía da matemática. Entre eles está o 
texto dunha conferencia impartida o día de Nadal 
do ano 1904 na Academia Provincial de Belas Ar-
tes da Coruña, titulada «Una conversación sobre la 
matemática». Entre outras cousas, falou alí da mu-
ller e a matemática e revelouse neste tema como 
un feminista radical. 

COUSAS
CURIOSAS
Durán Loriga foi membro da Real 
Academia de Ciencias de Madrid, socio 
fundador da Sociedade Matemática 
Española, membro da Société 
Mathématique de France e de moitas 
outras corporacións científicas.

Na súa biblioteca, hoxe depositada 
na Biblioteca Xeral da USC, figuran 
numerosos libros dedicados, que 
demostran a súa relación persoal, 
ou polo menos epistolar, con moitos 
matemáticos españois e estranxeiros, 
como Charles Hermite, Ernesto Cesaro, 
Brocard, Lemoine e Longchamps. 

Nunha conferencia impartida o día de Nadal 
do ano 1904 na Academia Provincial de 
Belas Artes da Coruña, falou da muller e a 
matemática e revelouse neste tema como un 
feminista radical.

Morreu repentinamente o 3 de 
decembro de 1911, cando  estaba a 
piques de ler o seu discurso de entrada 
na Real Academia Galega.

+INFO
Moreno Castillo, Ricardo (2012):
«Juan Jacobo Durán Loriga», en Álbum 
da Ciencia, Consello da Cultura Galega
 (culturagalega.gal)

CONSULTAR ARTIGO

A curva de Durán Loriga
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JIMENA
FERNÁNDEZ 
DE LA VEGA
Y LOMBÁN

Unha das primeiras licenciadas na 
Universidade de Santiago e unha 

notable investigadora en xenética
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Xunto coa súa irmá xemelga Elisa, foi das primeiras mulleres 
licenciadas pola Universidade de Santiago. O feito de conseguir 
desenvolver Jimena Fernández de la Vega unha traxectoria 
científica relevante fixo dela un referente excepcional do que foi 
a incorporación da muller aos estudos universitarios.

DATOS 
BÁSICOS
NACEMENTO: Vegadeo (Asturias), 1895

FALECEMENTO:  Santiago de Compostela, 1984

ESTUDOS E FORMACIÓN:
Bacharelato en Lugo
Facultade de Medicina de Santiago de Compostela
Facultade de Medicina na Universidade Central
Biometría en Alemaña (cunha pensión JAE)
Doutora en Medicina

ALGÚNS DOS SEUS MÉRITOS:
Foi unha das primeiras mulleres en licenciarse en 
Santiago, en ser Premio Extraordinario, en obter 
o doutoramento en Medicina e mais en realizar 
unha brillante especialización no exterior. A súa 
dedicación á investigación sobre a herdanza 
permitiu a introdución en España das ideas e 
técnicas sobre xenética que estaban avanzando 
en Alemaña e noutros países europeos.

Filla de Wenceslao Fernández de la Vega Pasarín, 
médico da Vega de Ribadeo e primeiro director 
do balneario de Guitiriz, realizou o bacharelato 
no Instituto de Lugo entre 1909 e 1913, onde cur-
sou todas as materias en ensinanza non oficial e 
non colexiada. No exame de grao obtivo a cualifi-
cación de sobresaliente tanto na sección de Cien-
cias como na de Letras. Durante o último curso do 
bacharelato preparou no Instituto de Santiago a 
materia de alemán en «ensinanza libre», un coñe-
cemento que será fundamental no que foi a súa 
traxectoria posterior. 

En 1913 matriculouse na Facultade de Medicina da 
Universidade de Santiago como alumna de ensino 
oficial non colexiado e validou os cursos de idio-
mas francés e alemán que recibira nos institutos 
de Lugo e Santiago. Realizou o exame de grao da 
licenciatura en xuño de 1919, que aprobou con so-
bresaliente, e en setembro conseguiu un dos dous 
premios extraordinarios concedidos. Tres anos 
máis tarde obtivo o doutoramento na Facultade 
de Medicina da Universidade Central, cunha tese 
realizada baixo a dirección do Dr. Pittaluga e titu-
lada Estudio de la vagotonía infantil por medio del 
examen hematológico.

Entre 1911 e 1936, a Junta para Ampliación de Estu-
dios (JAE) concedeulle pensións a unhas cincuen-

ta mulleres para estudar en Alemaña. Especialistas 
actuais consideran que tres delas (Juana Moreno 
de Sosa, Teresa Andrés Zamora e Jimena Fernán-
dez de la Vega) son os referentes que mostran o 
enorme potencial da experiencia no exterior para 
que as mulleres desenvolvesen unhas fecundas 
traxectorias profesionais e lograsen pasar da in-
visibilidade a un certo recoñecemento, non sen 
superar obstáculos, como pasou no caso da espe-
cialización de Jimena. 

Jimena Fernández de la Vega gozou dunha pen-
sión da JAE en Alemaña e Austria entre 1923 e 1927 
para realizar estudos sobre a herdanza mende-
liana con aplicación á clínica. Viaxou primeiro a 
Berlín, onde estudou biometría e realizou prácti-
cas clínicas cos médicos alemáns Friedrich Kraus 
e Theodor Brugsch. Estes dous grandes médicos, 
figuras salientables da xenética nese país e acti-
vos militantes do movemento euxenista europeo, 
defenderon a importancia dos estudos constitu-
cionais e pularon pola investigación sobre as rela-
cións entre a constitución e a herdanza.

En Berlín tamén coñeceu a Erwin Baur, botánico 
e seguidor das ideas mendelianas, quen realizou 
investigacións sobre a herdanza en plantas e apli-
cou os descubrimentos á especie humana. Aseso-
rada por Baur, Fernández de la Vega trasladouse 
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en 1925 a Hamburgo para traballar co profesor 
Hermann Poll, un dos médicos mellor forma-
dos en xenética e na súa aplicación á medici-
na. Era o director do Seminario para Estudos 
da Herdanza do Instituto Anatómico e Xenéti-
co da Universidade, onde Jimena realizou un 
primeiro traballo sobre bioloxía e patoloxía 
xeral que describe na memoria da pensión do 
ano 1925 (1926).

Co informe favorable do doutor Pittaluga sobre 
eses traballos presentados e coa carta do pro-
fesor Poll, a JAE concedeulle unha prórroga da 
pensión para o ano seguinte. Traballou con Poll 
sobre xenética experimental e co método dos 
xemelgos en humanos, así como coas técnicas 
utilizadas con Drosophila melanogaster, e rea-
lizou os estudos de herdanza mendeliana que 
aparecen recollidos na súa publicación Experi-
mentos de genética en drosophila, efectuados en 
el Instituto Anatómico de Hamburgo (1928).

En novembro de 1926 viaxou a Viena, onde tra-
ballou con Julius Baur na Allgemeine Poliklinik 

ata xaneiro de 1927, para estudar un tema no 
que Baur era un grande especialista, os proble-
mas constitucionais. Baur consideraba que a 
constitución tiña moita relación coa herdanza 
(xenotipo) e defendía que, para coñecer a her-
danza humana, era necesario analizar as unida-
des hereditarias máis pequenas (xenes), as súas 
relacións e manifestacións no fenotipo. Desde 
esta Policlínica da Universidade vienesa publi-
cou o artigo «Sobre los procesos de difusión e 
intercambio entre la sangre y los tejidos. Méto-
do de la fluoriscina», en Archivos de Cardiología 
y Hematología, prestixiosa revista editada entre 
1920 e 1936 e que dirixían os doutores Luis Calan-
dre e Gustavo Pittaluga, e da que Jimena foi asi-
dua colaboradora, publicando, ademais de arti-
gos, numerosas recensións de revistas e libros.

En febreiro de 1927, Jimena Fernández de la 
Vega presentou á JAE a memoria da súa esta-
día en Hamburgo con dous traballos: Estado 
actual de la biología y patología gemelar en su 
relación con los problemas hereditarios e Droso-
phila y Mendelismus. Os traballos foron remiti-

dos para a súa valoración a Antonio de Zulue-
ta, quen expresou unha opinión pouco favora-
ble á súa publicación, mais os estudosos ac-
tuais da obra de Jimena consideran que o ton 
do informe de Zulueta contrasta notablemente 
co que este científico empregou outras veces 
para valorar o traballo dos pensionistas, talvez 
porque, ao pertencer Zulueta ao eido médico 
e non naturalista, puido consideralos lonxe da 
investigación básica. Sexa como fose, os tra-
ballos foron eloxiados polos seus profesores 
alemáns e españois e espertaron o interese 
dos medios médicos. Así, Jimena Fernández 
publicou en 1928 o artigo «Experimentos de ge-
nética en drosophila, efectuados en el Instituto 
Anatómico de Hamburgo» no Boletín de la Real 
Sociedad Española de Historia Natural.

Cando regresou a España, Jimena Fernández 
de la Vega atopou que os fundamentos da xe-
nética aínda eran pouco coñecidos entre os 
médicos. Animada por profesores como Pitta-
luga, Nóvoa Santos e Marañón, ocupouse da 
tradución de obras de Julius Bauer e outros 
fisiólogos alemáns, realizou algún traballos 
clínicos e publicou artigos co fin de espallar 
os coñecementos adquiridos en Alemaña e 
Austria. Durante estes anos traballou funda-
mentalmente no Servizo (Instituto) de Pato-
loxía Médica do Hospital Xeral de Madrid e no 
Laboratorio Central de Investigacións Clínicas 
da Facultade de Medicina de Madrid, dirixido 
polo doutor Pittaluga. En 1930, a Academia Mé-
dico-Cirúrxica concedeulle o Premio Abaytúa 
pola presentación do traballo de investigación 
titulado Equilibrio ácido-básico, su estudio espe-
cial en relación con la narcosis. 

Retratos das irmás Elisa e Jimena
 Fernández de la Vega tirados da orla 
de licenciatura

Fotografía de Jimena 
Fernández de la Vega 
(Gaceta Médica Española, nº 81, 06/1933)

Notas do traballo de Jimena 
Fernández de la Vega

Elisa e Jimena coas dúas fillas 
da primeira, tamén xemelgas
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Semella que na viaxe realizada polos fisiólogos 
alemáns Poll e Baur a Madrid, para impartir unhas 
conferencias, estes suxeríronlle a Pi i Sunyer 
(membro do Consejo de Cultura do Ministerio de 
Instrución Pública) a creación en España dun la-
boratorio para a investigación en xenética huma-
na. Así, en 1933, púxose en marcha na Facultade 
de Medicina de Madrid a Sección de Xenética e 
Constitución, dependente da cátedra de Patoloxía 
de Nóvoa Santos, e nomearon a Fernández de la 
Vega como directora. Ese mesmo ano participou 
nas primeiras Xornadas Euxénicas Españolas, ce-
lebradas en Madrid, onde impartiu o curso La he-
rencia biológica en el hombre.

Logo do seu nomeamento, recibiu unha bolsa 
da JAE para actualizarse en temas de herdanza e 
constitución en Italia e Alemaña entre abril de 1933 
e outubro de 1934. Realizou estudos sobre endocri-
noloxía e constitución en Xénova, no Istituto di Cli-
nica Medica, co seu director, Nicola Pende. Logo 
trasladouse ao Keiser Wilhelm Institut, en Berlín, 
onde desenvolveu un traballo de investigación so-
bre a herdanza das formas dos glóbulos vermellos 
no sangue humano, para o que empregou o méto-
do dos xemelgos. Á súa volta a España descubriu 
que a Sección de Xenética e Constitución pasara 
de ser un lugar para traballos experimentais a 
converterse nun Seminario de Estudos de Xenéti-
ca de tipo teórico. No ano académico 1934-35, Gre-
gorio Marañón convidouna a dar un curso sobre 
a herdanza fisiopatolóxica para os médicos no 
Instituto de Patoloxía Médica, curso que posterior-
mente foi publicado en forma de libro.

Diante do cambio que experimentou a Sección 
de Xenética e Constitución, a vida profesional de 
Jimena Fernández de la Vega deu un xiro e come-

zou a traballar no campo da hidroloxía. En 1946 
publicou Hidrología y materia biológica. Lecciones 
adaptadas al programa de las oposiciones a médi-
cos hidrólogos, gañou as oposicións a médico de 
balneario e a finais dos anos corenta volveu a Gui-
tiriz, onde traballara o seu pai. Con posterioridade 
dirixiu os balnearios de Montemayor (Cáceres), 
Cestona (Guipúscoa) e Lanjarón (Granada), onde 
se xubilou. Aínda así nunca deixou de interesarse 
pola xenética e, en 1963, publicou o libro Teoría de 
la herencia y herencia molecular.

Finou en 1984, á idade de 90 anos, dunha doen-
za cerebrovascular nun sanatorio de Santiago. En 
1996 a Universidade compostelá dedicoulle a ela 
e á súa irmá Elisa o primeiro Vítor referido a unha 
muller nesta institución.

Jimena Fernández de la Vega foi unha das pri-
meiras mulleres en licenciarse en Santiago, en ser 
Premio Extraordinario, en obter o doutoramen-
to en Medicina e mais en realizar unha brillante 
especialización no exterior. A súa dedicación á 
investigación sobre a herdanza permitiu a in-
trodución en España das ideas e técnicas sobre 
xenética que estaban avanzando en Alemaña e 
noutros países europeos. Lamentablemente, o non 
desenvolvemento da Sección de Xenética e Cons-
titución como centro de investigación truncou 
unha traxectoria valiosa que serviu para que nos 
medios académicos da medicina española se tive-
se coñecemento das teorías e das investigacións 
xenéticas que se desenvolvían daquela nos países 
cientificamente máis avanzados.

COUSAS
CURIOSAS
As irmás foron condecoradas coa Gran 
Cruz da Orde de Alfonso XII polos seus 
expedientes. 

Dise que, nunha ocasión, ambas as 
irmás abandonaron a aula polos 
improperios sexistas recibidos 
por parte dalgún profesor. 
Afortunadamente recibiron o apoio de 
moitos compañeiros de promoción.

Jimena, especializada en xenética 
logo de estudar en Xénova, Roma, 
Hamburgo, Berlín, Viena e Madrid, 
converteuse nunha das máis destacadas 
científicas da época en España, e 
chegou a dirixir a partir de 1933  a 
Sección de Xenética e Constitución da 
Facultade de Medicina de Madrid. 

En 1996 a Universidade compostelá 
dedicoulle a ela e á súa irmá Elisa o 
primeiro Vítor referido a unha muller 
nesta institución.

+INFO
Bugallo Rodríguez, Ánxela (2013): 
«Jimena Mª Francisca Emilia Fernández 
de la Vega y Lombán», en Álbum da 
Ciencia, Consello da Cultura Galega
(culturagalega.gal)

CONSULTAR ARTIGO

http://www.culturagalega.gal/
http://culturagalega.gal/albumdaciencia/detalle.php?id=484&autor=Jimena%20M%AA%20Francisca%20Emilia%20Fern%E1ndez%20de%20la%20Vega%20y%20Lomb%E1n
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Se Eusebio Bueno Martínez 
(1774-1814) foi o primeiro 
en explicar química 
moderna nun centro 
docente galego, o Colexio 
de Cirurxía de Santiago 
de Compostela, a Gabriel 
Fernández Taboada 
podemos consideralo 
como o primeiro químico, 
con sólida formación, da 
historia en Galicia.

GABRIEL FERNÁNDEZ TABOADA
Introdutor da química en Galicia

Edificio do Colexio de Farmacia (Santiago de Compostela)
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Formou parte dunha xeración de científicos com-
prometidos co liberalismo, cando esa opción su-
puña cuestionar o sistema político do momento. 
Un brillante colectivo que viu frustrados os seus 
proxectos de modernización científica e políti-
ca polo absolutismo, que atrancou o avance das 
ciencias no país nos inicios do século XIX. O 23 
de decembro de 1804, o matemático Xosé Rodrí-
guez González (1770-1824) escribiulle desde París 
ao seu amigo o farmacéutico Julián Suárez Freire 
(1751-1832) unha estimulante carta na que aludía á 
estadía formativa de Fernández Taboada na capi-
tal francesa. Esas mesmas tres persoas atoparían-
se vinte anos despois en Santiago, en setembro 
de 1824, cando o absolutismo rematara co trie-
nio liberal e Rodríguez fora afastado da cátedra 
de Astronomía da Universidade Central e fuxira 
a Portugal. De volta en Compostela, foi acollido 
na casa de Suárez Freire, quen, con Taboada, o 
atendeu nos seus derradeiros momentos. En vinte 
anos pasouse da esperanza ao fracaso.

Taboada foi fillo dun colleiteiro de viño con adega 
en Ourense e a finais do século XVIII desprazouse a 
Madrid para realizar estudos de Farmacia. Rema-
tada a carreira, exerceu na capital como «mance-
bo de botica». Ingresou en 1803 como membro de 
número do Real Colexio de Profesores Boticarios.

Interesado polo estudo da química, disciplina 
que nese tempo estaba a consolidar a condición 
científica que hoxe se lle outorga, a Xunta Supe-
rior de Farmacia concedeulle unha pensión para 
asistir como alumno interno á Real Escola Prácti-
ca de Química de Madrid. Acudiu de 1800 a 1802 
ás clases públicas preceptivas para acceder á 
citada Escola, na que permaneceu como discípu-
lo entre 1802 e 1804. A Escola era unha relevante 

institución que xurdira en 1799 baixo a dirección 
do gran químico de orixe francesa Louis Proust 
(1754-1826). 

O Plan da Escola de Química sinalaba, no artigo 
15, que os alumnos que rematasen os seus estudos 
con aproveitamento serían nomeados catedráti-
cos de Química e despois deberían trasladarse a 
París para completar a súa formación. En agosto 
de 1804, Taboada foi nomeado por el-Rey, por pro-
posta de Proust, profesor de Química de Santiago 
e a continuación pasou a realizar unha estadía 
en París, onde asistiu ás clases dos químicos máis 
importante do momento: Fourcroy, Vauquelin, De-
yeux e Thenard, o que lle permitiu completar a for-
mación, de primeiro nivel internacional, na capital 
da ciencia mundial da época. 

Como vimos, en París coincidiu e contactou co ma-
temático galego Xosé Rodríguez, que tamén tiña 
unha bolsa para ampliar estudos na capital france-
sa. Acabada a súa salientable formación, Fernán-
dez Taboada pasou a impartir docencia, entre 1806 
e 1809, en Santander, no Seminario de Nobres da 
Montaña, patrocinado polo Real Seminario Cantá-
brico. En 1811 fuxiu da cidade cántabra pola ocupa-
ción do Exército francés e volveu a Galicia.

Cando chegou a Santiago, na Universidade com-
postelá a Química era unha materia marxinal na 
cátedra de Física Experimental e nocións de Quí-
mica. José de la Vega, catedrático titular, fuxira 
por afrancesado e fora substituído por Juan Ca-
miña. Fernández Taboada, confiado polo seu no-
meamento real, sólida formación e as especiais 
circunstancias do momento, ofreceuse á Xunta 
Superior de Galicia, máxima autoridade civil nese 
tempo de guerra, para impartir Química na Univer-
sidade, formar un laboratorio castrense e dar clase 

DATOS 
BÁSICOS
NACEMENTO: Ourense, 1776

FALECEMENTO:  Santiago de Compostela, 1841

ESTUDOS E FORMACIÓN:
Colexio de Boticarios (Madrid)
Real Escola Práctica de Química de Madrid
Boticario
Catedrático de Química

ALGÚNS DOS SEUS MÉRITOS:
Publica catro traballos científicos:«Sobre el 
análisis de la pólvora»,  «Sobre una combinación 
particular de azogue»,  «Sobre la oxidación de la 
plata y su combinación con el ácido muriático» e 
«Sobre el solimán, mercurio dulce, y precipitado 
blanco de mercurio».

Iniciou o que sería despois a liña de investigación 
sobranceira do profesor Antonio Casares: as análises 
das augas mineromedicinais, nas que sinalou a 
presenza dun novo hidrosulfato, a magnesia, que 
completaba os xa coñecidos potasa e cal. 



52índice

no Colexio militar. A Xunta e o comandante do 
6º Exército, mariscal Francisco Xavier Abadía, 
autoridade militar de Galicia, apoiaron a solici-
tude. A Universidade negouse a aceptar o ofre-
cemento, pero fronte á presión de Abadía ad-
mitiu a Fernández Taboada como profesor de 
Química no claustro do 10 de novembro de 1811. 

O conflito coas autoridades universitarias con-
tinuou. En 1813, Fernández Taboada expresou 
o seu xeito práctico de concibir o ensino da 
química: «No se enseña, ni se enseñará jamás, 
de sola conversación [...]. El profesor que desea 
cumplir con su obligación, al tiempo de hablar a 
sus discípulos de la atracción molecular de dos 
o más cuerpos, debe explicarles los fenómenos 
que van a ver, hacérselos notar en el tiempo en 
que se efectúan, presentarles el resultado y, por 
último, manifestarles sus propiedades y aplica-
ciones a las necesidades de la vida. Este es el 
verdadero objeto de la química. Para desempe-
ñarlo debidamente es necesario acopiar una 
multitud de procederes o resultados analíticos». 
Para rematar referíase, con ironía, aos atrancos 

que a Universidade lle estaba poñendo para 
dispoñer dun local digno: «En eso me emplearé 
luego que lleguen los instrumentos que ya es-
tán encargados, y el ilustre claustro de esta Uni-
versidad, tan amante de las ciencias exactas, me 
proporcione lugar a propósito...».

No enfrontamento incidiu o comportamento 
gremial universitario e circunstancias políti-
cas. En 1814, Fernando VII puxo fin á situación 
excepcional dos últimos anos, xerada pola 
guerra, na que as autoridades tradicionais da 
monarquía e o Antigo Réxime foran, necesaria-
mente, substituídas por outras de inclinación 
liberal. A chegada do absolutismo supuxo un 
cambio substancial: desapareceron as au-
toridades que constituían o principal apoio 
a Fernández Taboada e, por outra banda, o 
novo Goberno non se sentiu comprometido co 
proxecto científico e institucional que signifi-
cara a Escola de Madrid. 

Nas universidades españolas restaurouse o plan 
de 1807 e a de Santiago aproveitou a conxun-

Recreación dun laboratorio de química do s. XIX

Carta de Fernández Taboada ao reitor da Universidade de Santiago 
[A. Meijide Pardo, Mentalidades gallegas de antaño. El científico Fernández 
Taboada (1776-1841), Sada, Ediciós do Castro / Publicacións do 
Seminario de Estudos Galegos, 1988]
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tura política para queixarse das presións recibidas 
e despedir a Fernández Taboada. O contencioso 
semella que se solucionou parcialmente co seu 
nomeamento como catedrático de Química nun 
establecemento que non tiña a condición de uni-
versitario, o Colexio de Farmacia de Santiago (1815), 
que se acababa de crear. Pero as reclamacións de 
Fernández Taboada seguirían na década dos anos 
vinte e aínda despois, con petición dos seus salarios 
non cobrados.

O Colexio de Farmacia de Santiago, denominado 
«de San Carlos», estivo activo entre 1815 e 1821. Nes-
te último ano, o Goberno liberal urxiu a creación 
da Escola especial da Ciencia de Curar, na que se 
integraron os estudos médicos, cirúrxicos e far-
macéuticos, o que permitiu a continuidade destes 
dous anos máis. Ao remate do período liberal, en 
1823, coa restauración absolutista de Fernando 
VII, rematou a experiencia das Escolas de Curar e 
pecháronse os colexios de farmacia de Sevilla e 
Santiago. O carácter práctico do ensino era bási-
co. Durante toda a vida da institución, Fernández 
Taboada foi o profesor encargado da docencia da 
Química. Así mesmo, montou unha oficina de far-
macia na cidade compostelá.

Como consecuencia do longo enfrontamento, a 
prometedora carreira docente e, sobre todo, inves-
tigadora de Fernández Taboada viuse limitada, co 
conseguinte prexuízo social. A Universidade insis-
tía en contemplar a química como materia allea. 
E así foi, na práctica, durante bastante tempo. 
Coa excepción circunstancial das experiencias 
de Eusebio Bueno e Fernández Taboada (1811-14), 
a academia compostelá non acolleu a química 
de xeito pleno ata a creación da cátedra en 1845, 
como consecuencia do Plan Pidal, da que se faría 

cargo Antonio Casares. Mentres, a química só foi 
ensinada en Santiago fóra das aulas universita-
rias, no Colexio de Cirurxía, no Colexio de Farma-
cia e na Sociedade Económica de Amigos do País.

Fernández Taboada iniciou o que máis adiante 
será unha liña de investigación sobranceira do 
profesor Antonio Casares: as análises das augas 
mineromedicinais. No ano 1818 deu á luz unha co-
municación titulada Avisos a los que están encar-
gados del análisis de las aguas minerales de Galicia, 
na que, entre outras contribucións, sinala a pre-
senza nas augas dun novo hidrosulfato, a magne-
sia, que completaba os xa coñecidos potasa e cal. 
Ademais de traballar no laboratorio do Colexio 
de Farmacia, dispuña doutro particular na súa vi-
venda da rúa do Vilar, 36, o que orixinou algunha 
denuncia dos veciños, preocupados polos mestos 
fumes que de alí saían.

En 1822, en pleno trienio liberal, foi concelleiro do 
Concello constitucional de Santiago e encargouse 
da Instrución pública. Morto Fernando VII, formou 
parte, en 1835, da Xunta de Seguridade de Santiago.

COUSAS
CURIOSAS
Foi nomeado por El-Rei, por proposta 
de Proust, profesor de Química de 
Santiago e a continuación pasou a 
realizar unha estadía en París, onde 
asistiu ás clases dos químicos máis 
importantes do momento: Fourcroy, 
Vauquelin, Deyeux e Thenard. 

Mantivo un duro enfrontamento coas 
autoridades universitarias ata que foi 
admitido como profesor de Química no 
claustro do 10 de novembro de 1811. 

Tivo algunha denuncia dos veciños, 
preocupados polos mestos fumes que  
saían do seu laboratorio particular na 
súa vivenda da rúa do Vilar, 36.

En 1822, en pleno trienio liberal, foi 
concelleiro do Concello constitucional 
de Santiago e encargouse da Instrución 
pública. Morto Fernando VII, formou 
parte, en 1835, da Xunta de Seguridade 
de Santiago.

+INFO
Fraga Vázquez, Xosé A. (2012): «Gabriel  
Fernández Taboada», en Álbum da 
Ciencia, Consello da Cultura Galega
(culturagalega.gal)

CONSULTAR ARTIGO

http://www.culturagalega.gal/
http://culturagalega.gal/albumdaciencia/detalle.php?id=249&autor=Gabriel%20%20Fern%E1ndez%20Taboada
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DOMINGO FONTÁN
RODRÍGUEZ
O home que puxo a Galicia no mapa
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Nacido nunha familia de certa fortuna e dono 
dunha boa disposición para a aprendizaxe, Do-
mingo Fontán tivo unha formación ampla e pro-
longada. Aos 12 anos iniciou os estudos de Filoso-
fía na Universidade de Santiago e en 1802 acadou 
o grao de bacharel. Entre 1802 e 1804 estudou Teo-
loxía —obtivo a licenciatura e o doutoramento en 
1811— e logo centrouse no coñecemento das tres 
partes da Suma de San Tomé (1804-1808) e do he-
breo e as Sagradas Escrituras (1807-1809). Neste úl-
timo ano principiou os estudos de Ciencias Exac-
tas e Naturais —durante anos escoitou as leccións 
de Matemáticas impartidas por José Rodríguez, o 
matemático de Bermés—. Tamén se formou en Ins-
titucións Canónicas (1811-1813) e acadou as licen-
ciaturas de Filosofía e Artes (1813) e o doutoramen-
to en Artes (1814).

En 1811 comezou a súa carreira docente na Univer-
sidade de Santiago como substituto do catedráti-
co de Retórica. Por este tempo xa impartía clases 
de francés e inglés na Escola Militar do IV Exérci-
to de Compostela, no Colexio San Clemente. Nos 
anos sucesivos tamén se fixo cargo do maxisterio 
doutras doutrinas nas aulas de Fonseca: Belas Ar-
tes, Lóxica e Metafísica. Durante o curso 1813-1814 
ocupou a cátedra vacante de Lóxica e Metafísica 
e, entre 1814 e 1818, substituíu o seu mestre José 
Rodríguez na cátedra de Matemáticas sublimes 

e tivo entre os seus alumnos futuros e relevantes 
científicos como Casiano de Prado e Ramón de la 
Sagra. En 1818 gañou por oposición a cátedra des-
ta materia, na que permaneceu ata 1835. Tamén foi 
presidente da Academia de Filosofía (1818). 

En 1814 foi nomeado vicesecretario da Sociedade 
Económica de Amigos do País de Santiago. Por 
este tempo, Domingo Fontán figuraba entre os 
liberais máis destacados do claustro de Fonseca, 
xunto con José Rodríguez, Juan Camiña, Julián 
Areán e Joaquín Patiño, e estaba relacionado co 
grupo de liberais coruñeses que se xuntaban no 
café La Esperanza. Restaurado o absolutismo en 
1814, a súa condición liberal determinou que fose 
denunciado ante o claustro, porén, ao ano seguin-
te, foi absolto do proceso. 

En 1817 obtivo o seu primeiro cargo político, ao ser 
nomeado, en representación do Salnés (Ponteve-
dra), membro da Xunta de Reparticións de Tributos. 
Foi tamén en 1817 cando iniciou a súa grande obra, 
a Carta geométrica de Galicia, a partir da triangula-
ción do territorio galego como base e método para 
levar a cabo o levantamento cartográfico. Os preli-
minares da obra xa os iniciara un ano antes, cando 
converteu o pombal do pazo de Sobrecarreira en 
Sigrás (Cambre), propiedade do seu amigo Antonio 
Loriga, nunha improvisada estación xeodésica. 

Este ilustre galego é o autor do que se considera o primeiro 
mapa con rigor científico en España, a Carta geométrica de 
Galicia. Humanista, político activo, empresario e mestre son 
só algúns dos aspectos e facetas dun home polifacético que 
desde a infancia non deixou de estudar e emprender.

DATOS 
BÁSICOS
NACEMENTO: Portas (Pontevedra), 1788

FALECEMENTO:  Cuntis (Pontevedra), 1866

ESTUDOS E FORMACIÓN:
Universidade de Santiago de Compostela
Doutor en Teoloxía
Licenciado en Filosofía e Artes
Doutor en Artes
Catedrático de Matemáticas

ALGÚNS DOS SEUS MÉRITOS:
Entre 1817-1834 realizou a súa grande obra, a 
Carta geométrica de Galicia, a partir da triangulación 
do territorio galego como base e método para 
levar a cabo o levantamento cartográfico. Está 
considerada como o primeiro mapa realizado con 
rigor científico en España. 
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En 1818, a Xunta Superior de Estatística da Coru-
ña encargoulle a estatística galega para efectos 
tributarios, o que o reafirmou na súa convicción 
de levantar a Carta geométrica de Galicia. Era 
consciente de que a solución dos problemas de 
Galicia, o desenvolvemento e comunicacións 
que precisaba, pasaba polo levantamento pre-
vio dun mapa preciso do territorio. 

Logo da creación, en 1820, da Deputación Pro-
vincial de Galicia, Fontán foi nomeado para a 
secretaría. En 1822 pasou a desempeñar este 
cargo na Deputación Provincial da Coruña 
(acabábase de crear), que exerceu ata a supre-
sión desta en 1823. Pouco antes, fora nomeado 
secretario da Xunta provincial da Coruña. Tras 

a restauración absolutista de Fernando VII en 
1823, foi suspendido da cátedra e do cargo de 
secretario da Deputación. En 1826, logo de ser 
«purificado», puido volver á docencia. Durante 
o proceso coñeceu o abate Sebastián de Miña-
no y Bedoya, que por este tempo traballaba no 
Diccionario geográfico y estadístico de España 
y Portugal, quen lle solicitou información para 
a redacción da citada obra. Fontán accedeu 
á petición e proporcionoulle o mapa da parte 
occidental de Galicia, que estaba a piques de 
rematar. Foi o mesmo abate o que o puxo en 
contacto con Luis López Ballesteros, ministro de 
Facenda de Fernando VII, que lle brindou a súa 
colaboración para concluír a Carta geométrica.

En 1826, e a través dun Real Acordo das Au-
diencias, encargouse da división xudicial e 
municipal de Galicia. Dous anos despois aca-
dou o grao de bacharel en Leis. En 1829 foi no-
meado responsable do trazado das estradas 
que se abrirían na xeografía galega, polo que 
entre os meses de maio e novembro traballou 
no recoñecemento da triangulación da pro-
vincia de Pontevedra e da parte occidental da 
de Ourense.

En 1834 obtivo a cátedra de Xeometría Mecáni-
ca e Delineación aplicadas ás Artes no Conser-
vatorio de Artes, e en abril dese ano a de Física, 
Mecánica e Delineación das Artes da Sociedade 
Económica de Santiago. En decembro de 1834 

Lenda da Carta geométrica de Galicia, de Domingo Fontán
Plano da ría de Arousa (1828), de Domingo Fontán
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foi nomeado individuo da Comisión de Rectifica-
ción de Límites das Provincias e de Arranxos de 
Partidos Xudiciais, é dicir, a división municipal e 
das provincias. Ao ano seguinte encomendóuselle 
a formación do Corpo de Enxeñeiros de Camiños, 
Minas e Montes e das súas respectivas inspeccións 
e escolas especiais. Nese mesmo ano acadou os 
cargos de director do Observatorio Astronómico 
de Madrid e da nacente Escola Especial de Enxe-
ñeiros Xeógrafos. En 1836 foi nomeado membro da 
comisión encargada de proporcionar un sistema 
de pesas e medidas, e en 1838 socio da Sociedade 
Xeográfica de París, en recoñecemento pola reali-
zación da Carta geométrica. 

Elixido deputado por primeira vez nas eleccións de 
outubro de 1836, Domingo Fontán estará presente 
nas Cortes nas lexislaturas comprendidas entre 
1836 e 1843. Tras o pronunciamento militar de Es-
partero, o 4 de setembro de 1840, sufriu a terceira 
represalia política e foi separado do maxisterio e 
do cargo de director do Observatorio, aínda que foi 
reposto aos poucos días, o 20 de setembro de 1840.

En 1841 colaborou no Diccionario geográfico de 
Pascual Madoz —posteriormente tamén colabora-
ría noutra obra de Madoz, Diccionario Geográfico 
Estadístico de Ultramar (1850)— e foi designado, 
como experto en metroloxía, membro da comisión 
encargada de establecer un novo sistema de pe-
sas e medidas.

Logo de completar unha folla de servizo de máis 
de 38 anos, Fontán obtivo en 1852 a xubilación 
do emprego de catedrático. A partir de entón, 
estableceuse en Santiago e dedicouse, xunto ao 
seu irmán Andrés, á fábrica de papel que tiñan 
en Lousame. Tamén concretou detalles na Carta 
geométrica, á que lle engadiu a altimetría e as es-

Carta geométrica de Galicia, de Domingo Fontán



58índice

tradas que non contiña o manuscrito orixinal 
(1834). En 1858 foi nomeado socio correspon-
dente do Instituto Agrícola Catalán de San Isi-
dro, colaborou na Exposición que tivo lugar en 
Santiago e escribiu na revista desta, Exposición 
Compostelana. Mantivo unha importante acti-
vidade na Sociedade Económica de Amigos do 
País, da que foi arquiveiro-bibliotecario desde 
1858, director en 1860 e socio de mérito en 1862. 

Nos últimos anos da súa vida participou en di-
ferentes informes sobre o ferrocarril en Galicia, 
como as liñas Santiago-Carril (1860), Santiago-
-Betanzos-Ferrol (1863) e a do teórico ferroca-
rril central de Galicia (1860), que discorría de 
oeste a leste seguindo o curso do río Ulla. En 
1861 as Cortes outorgáronlle a Domingo Fon-
tán, Joaquín Caballero e Inocencia Vilardebó 
a concesión do ferrocarril compostelán, a liña 
Santiago-Carril, a primeira liña férrea galega, 
inaugurada en 1873. Para este traballo elabo-
ráronse documentos cartográficos realizados 
a partir da súa Carta geométrica, caso do Mapa 
del ferrocarril compostelano. 

Domingo Fontán finou en Cuntis (Pontevedra), 
a onde acudira para tomar as augas, o 24 de 
outubro de 1866, a causa dunha cistite aguda, 
e foi soterrado en Santiago. Ao ano seguinte, 
en 1867, publicouse en Madrid o Diccionario de 
la lengua española, obra na que tamén colabo-
rara. Á súa morte posuía a condecoración de 
Cabaleiro da Orde de Carlos III e os diplomas 
de socio da Real Academia de Historia e da So-
ciété de Géographie de París. O 30 de decem-
bro de 1988 as súas cinzas foron trasladadas 
ao Panteón de Galegos Ilustres. O xeógrafo 
conta con rúas ao seu nome en Madrid, San-
tiago de Compostela, A Coruña, Lugo, Ouren-
se, Pontevedra e Poio (Pontevedra).

Retrato de Domingo Fontán. 
Real Sociedade Económica de Amigos 
do País de Santiago

Placa na casa natal de Domingo Fontán en Porta do Conde 
(Portas)

Escultura de Domingo Fontán en Porta do Conde 
(Portas)

«Toda nación 
civilizada que desea 
la prosperidad 
de su país, debe, 
indispensablemente, 
tener a la vista un 
diseño exacto de 
éste y la descripción 
geométrica de las 
operaciones y método 
que han servido 
para formarlo»
José Rodríguez González, 
«o matemático de Bermés»
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Carta geométrica 
de Galicia
A Carta geométrica de Galicia, a obra mestra que 
realizou Fontán entre 1817 e 1834, está considerada 
como o primeiro mapa realizado con rigor cientí-
fico en España. Para esta tarefa contou cun instru-
mental moi rudimentario e escaso, acadado moitas 
das veces polo seu mestre José Rodríguez en París, 
que se encargaba de adquirilo para o Gabinete de 
Instrumentos de Astronomía, Matemáticas e Física 
experimental da Universidade de Santiago. En 1833, 
o Ministerio de Fomento estableceu que a Univer-
sidade de Santiago lle facilitase a Fontán dous ba-
rómetros, un círculo repetido, un péndulo, un an-
teollo astronómico e un transportador de ángulos, 
co obxectivo de que puidese desenvolver os seus 
traballos topográficos.

O sistema empregado por Fontán para realizar a 
Carta geométrica consistiu en elaborar unha ma-
lla triangular sobre o territorio con vértices nos 
cumes de montes e promontorios, toda unha ela-
boración de rectas e ángulos que tiñan como re-
ferencia un punto cero, a Torre do Reloxo da ca-
tedral de Santiago. Unha das razóns polas que se 
sitúa esta obra na vangarda científica do momen-
to foi polo emprego precursor que fixo do metro 
como unidade de medida, algo que non tivo lugar 
de xeito oficial en España ata a lei do 19 de xullo de 
1849. Tamén se adiantou Fontán aos mapas oficiais 
doutros países europeos coa utilización da escala 
cenmilésima (1:100 000).

Aínda que a edición da Carta geométrica foi apro-
bada pola Corte en 1835, a imposibilidade técnica 
e a penuria económica imperante impediron que 
a obra se puidese gravar ata 1845. Fíxose no obra-

doiro do gravador Bouffard e do impresor Lemer-
cier, en París. A Carta foi gravada nunha caixa de 
215 x 232 cm en doce seccións (pezas calcarias) 
que se corresponden coas súas 12 follas unidas (3 
x 4). Incluíase tamén outro mapa máis pequeno 
(escala 1:800 000) coa indicación da triangulación 
fundamental e a xeito de guía para a unión das 
doce follas. 

En 1847 chegaron a España 500 exemplares dos 
550 encargados polo Goberno. En 1849 fíxose unha 
segunda estampación en París doutros 550 exem-
plares da obra, que foi supervisada, por decisión 
do autor, polo seu discípulo e amigo Ramón de la 
Sagra. Ao final, Fontán foi sancionado polo Gober-
no por non informar desta segunda estampación 
e os exemplares foron incautados.

Domingo Fontán saíu elixido deputado por Pon-
tevedra en cinco ocasións, nas eleccións de 1836, 
1837, 1839, 1841 e 1843, e por Lugo en catro, en 1837 
(renuncia), 1939 (non chegou a aprobarse a acta), 
1840 (como deputado suplente) e 1843 (renuncia). 
Durante as oito lexislaturas nas que estivo presen-
te nas Cortes como deputado, entre 1836 e 1843, 
formou parte de diferentes comisións parlamen-
tarias (Mariña, Instrución Pública, Agricultura e 
Artes, Minaría, División Territorial, Expedientes 
sobre Créditos, Regulamento Interior, Orzamentos, 
etc.), foi cuarto secretario do Congreso e interveu 
en moitas ocasións e sobre temas moi diversos 
e de maneira relevante en asuntos relacionados 
coa organización do Estado, a Facenda estatal e o 
proxecto da Constitución. 

COUSAS
CURIOSAS
Matriculouse na Universidade de 
Santiago con tan só 12 anos e aos 14 xa 
acadara a licenciatura de Filosofía.  

Estudou hebreo, e foi mestre de 
francés e inglés. Leis e canons, ciencias 
exactas, teoloxía, lóxica e metafísica... 
son algunhas das disciplinas nas que se 
formou este inesgotable estudoso. 

Participou na creación da primeira 
fábrica de papel de Galicia, en Lousame, 
e tamén traballou no deseño do trazado 
da primeira liña de ferrocarril de 
Galicia, Santiago-Carril.

Foi elixido deputado polo Partido 
Liberal Moderado en 1836, pola 
provincia de Pontevedra. 

Está soterrado no Panteón de Galegos 
Ilustres, na igrexa do convento de San 
Domingos de Bonaval, en Santiago.

+INFO
Barral Martínez, Margarita (2012): 
«Domingo Fontán Rodríguez», en Álbum 
da Ciencia, Consello da Cultura Galega
(culturagalega.gal)

CONSULTAR ARTIGO

Retrato de Domingo Fontán. 
Real Sociedade Económica de Amigos 
do País de Santiago

http://www.culturagalega.gal/
http://culturagalega.gal/albumdaciencia/detalle.php?id=318&autor=Domingo%20Font%E1n%20Rodr%EDguez
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Os agricultores europeos, co millo que veu de América, conseguiron 
duplicar case a produción de cereais das súas colleitas e afastaron as 
pantasmas da fame, que fixera verdadeiros estragos nas poboacións 
máis desfavorecidas. Estes grans amarelos foron o verdadeiro «ouro» 
que os europeos atoparon en América. E, nese continente tamén, os in-
vestigadores agrícolas conseguían, en 1918, producir un millo híbrido 
que duplicaba e ás veces triplicaba a produción dos millos normais. 
Este importante descubrimento, que tamén axudou a escorrentar a 
fame no mundo, tardou en chegar a Europa por culpa da Segunda 
Guerra Mundial, e só a partir de 1945, cando rematou, principiou a súa 
difusión polo continente. Cruz Gallástegui, de todos os xeitos, conse-
guiu xa varios anos antes que os novos millos híbridos comezasen a 
medrar en Galicia.

Desde o seu País Vasco natal, o seu pai, grande afeccionado á horticul-
tura, mandou a traballar de moi novo a Cruz Gallástegui a uns viveiros 

Cos millos e outras plantas híbridas, á par dos fertilizantes e 
da mecanización, comezou a chamada Terceira Revolución 
Agrícola no mundo, que conseguiu dun xeito decisivo 
incrementar a produción dos seus recursos alimentarios. 
Cruz Gallástegui foi o introdutor dos millos híbridos en 
Europa a través de Galicia.

CRUZ GALLÁSTEGUI 
UNAMUNO
 
Introdutor do millo híbrido en Europa 
e renovador social e científico da 
agricultura galega

Gallástegui na primeira etapa da Misión Biolóxica, na Escola de Veterinaria en Santiago

O Mago das 
Mazarocas
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de froita en Limoges (Francia) e despois a estudar 
na Escola Superior de Agricultura de Hohenheim, 
preto de Stuttgart, en Alemaña, na que logo de ca-
tro anos obtivo un título equivalente ao de enxe-
ñeiro agrónomo. Alí tivo como compañeiro a Xulio 
López Suárez, natural de Escairón (Lugo), que, re-
matados os estudos, o convidou a pasar un tempo 
no seu predio do pazo de Lamaquebrada, onde 
fixo moita amizade co outro dos catro irmáns Ló-
pez Suárez: Xan. Este, que xa era médico cunha 
boa formación no estranxeiro en investigacións 
bioquímicas e tiña excelentes relacións na Junta 
para Ampliación de Estudios (institución española 
que promovía e coordinaba a política científica), 
animou a Gallástegui e fixo as xestións necesarias 
para que fose especializarse en Agronomía nos 
Estados Unidos. Alí traballou xunto a D. F. Jones, 
quen obtivera en 1918 os primeiros millos híbridos 
dobres do mundo cuns rendementos que xa fa-
cían posible a súa aplicación na agricultura.

Despois de dous anos de especialización, regre-
sou a España e, de novo, as relacións con Xan Ló-
pez Suárez volveron ser decisivas na orientación 
do seu futuro profesional. Daquela a Junta para 
Ampliación de Estudios acababa de decidir a 
creación en Galicia dun centro de investigación 
agraria. Acordárase situalo en Santiago, nas de-
pendencias da Escola de Veterinaria (no mesmo 
edificio que hoxe é sede do Parlamento de Ga-
licia), e só faltaba escoller o seu director. López 
Suárez, que xa tivera un papel fundamental nas 
xestións que frutificaran na creación deste centro 
de investigación, cando se atopou con Gallástegui 
de volta dos Estados Unidos pensou de inmediato 
nel e propúxolle que aceptase o cargo, como así 
sucedeu. Estabamos no ano 1921 e ao novo centro 
acordaron chamarlle Misión Biolóxica de Galicia, 

en lembranza das «Biological Missions» america-
nas nas que, á par da investigación, se realizaba 
un amplo traballo de ensino e divulgación destes 
coñecementos.

O primeiro labor que emprendeu Gallástegui 
nada máis chegar a Santiago foi a procura por 
toda Galicia de variedades do millo do país para 
poder obter a partir delas as liñas puras coas que 
se poderían despois conseguir os desexados mi-
llos híbridos dobres que aprendera a producir, 
xunto a Jones, nos EE. UU. No pequeno campo de 
experiencias do que dispuña na Escola de Vete-
rinaria cultivou estas variedades, das que foi se-
leccionando aquelas que mantiñan nas sucesivas 
colleitas unha certa constancia en determinados 
caracteres (as «liñas puras»).

Ao ser suprimida, en 1923, pola escaseza de alum-
nado, a Escola de Veterinaria de Santiago, Gallás-
tegui viuse na imperiosa necesidade de buscar un 
novo acubillo para a Misión Biolóxica. Foron mo-
mentos moi difíciles, nos que mesmo se chegou a 
temer pola desaparición do centro de investiga-
ción que xa daquela conseguira obter preto dun 
cento de liñas puras de millo entre as variedades 
galegas e as que se procuraran fóra. A interven-
ción da Deputación de Pontevedra, co decidido 
protagonismo do seu presidente, Daniel de la Sota, 
resolveu a situación ao ofrecerlle á Misión o pre-
dio de Salcedo, preto de Pontevedra, cunhas ins-
talacións moito máis amplas que as de Santiago. 
En 1927 Gallástegui e o seu reducido equipo tras-
ladáronse, e ao ano seguinte xa obtiveron os are-
lados millos híbridos dobres, que tamén eran os 
primeiros que se colleitaban en Europa.

Este éxito científico inicial non lle fixo esquecer a 
Gallástegui o que era o seu obxectivo principal: 

DATOS 
BÁSICOS
NACEMENTO: Vergara (Guipúscoa), 1891

FALECEMENTO:  Pontevedra, 1960

ESTUDOS E FORMACIÓN:
Escola Superior de Agricultura de Hohenheim, 
preto de Stuttgart
Especialización en Agronomía, EE. UU.
Diplomatura en Xardinaría e Arboricultura froiteira
Enxeñaría Agrónoma

ALGÚNS DOS SEUS MÉRITOS:
Dirixiu a Misión Biolóxica de Galicia, onde procurou 
as variedades do millo do país para obter delas as 
liñas puras coas que conseguir millos híbridos para 
mellorar os rendementos das producións galegas.

Ensaiou tamén a creación de variedades melloradas 
do centeo e da pataca, pero onde acadou 
resultados máis positivos foi no eido da mellora 
gandeira, especialmente co gando porcino.

O Mago das 
Mazarocas
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que os extraordinarios rendementos destes 
millos híbridos chegasen dun xeito efectivo 
aos agricultores galegos. A sona destes millos 
axiña se espallou e xa en 1930, só dous anos 
despois de se obteren os primeiros, solicitáron-
selle á Misión 25 000 k de sementes, das que só 
se puido servir unha quinta parte. Para poder 
atender esta impresionante demanda, as 10 ha 
de Salcedo eran totalmente insuficientes para 
a preparación das liñas puras, polo que houbo 
que recorrer á colaboración dos propios agri-
cultores. Seguiuse un modelo que Gallástegui 
vira en Suecia, coa creación dun Sindicato de 
Produtores de Sementes, no que os seus socios 
achegaban as súas leiras para poder obter ne-
las as liñas puras que despois, xa no predio de 
Salcedo, darían orixe aos novos híbridos.

Este labor social de convencemento dos agri-
cultores non foi doado e Gallástegui empre-
gou moito do seu sempre escaso tempo en 
dar charlas e conferencias, publicar boletíns 
de divulgación ou simplemente falar directa-
mente cos homes do campo para conseguir 

cada vez máis terras para o Sindicato. Foi moi 
coñecido nos medios intelectuais e políticos 
galegos, nos que era admirado, e mesmo che-
gou a ser alcumado como o Mago das Mazaro-
cas, pero no medio rural o labor de convencer 
e sumar ao proxecto agricultores progresou 
moito máis lentamente. De feito, cando morreu 
Gallástegui, en 1960, aínda só o 10 % do millo 
sementado en Pontevedra era do tipo híbrido.

Os traballos de Gallástegui non se limitaron só 
ao millo: tentou resolver o problema da doen-
za da «tinta» do castiñeiro, que viña acaban-
do con esta especie nas zonas máis baixas de 
Galicia, creando híbridos entre as variedades 
do país e as xaponesas, que eran resistentes 
á praga. Obtivo os primeiros éxitos, pero di-
ficultades co enraizamento dos novos híbri-
dos adiaron a solución efectiva do problema 
ata que Ernesto Viéitez, nos anos cincuenta, 
conseguiu resolver esta dificultade, abrindo 
con iso a porta para que os novos exemplares 
híbridos do castiñeiro volvesen colonizar os 
montes do noso país.

Ensaiou tamén a creación de variedades me-
lloradas do centeo e da pataca, pero a falta 
de medios e mesmo a inconstancia dalgún 
dos seus colaboradores impediron que estes 
proxectos superasen os seus primeiros pasos. 
Pero onde si conseguiu levar adiante os seus 
plans foi no eido da mellora gandeira, que era 
outra das liñas de investigación que creara 
na Misión. Respecto do gando porcino, e coa 
colaboración do enxeñeiro agrónomo Miguel 
Odriozola, conseguiu en 1931 unha subvención 
para mercar en Inglaterra unha manda selecta 
da raza Large White, que mantivo na Misión 
en réxime pechado moitos anos e que chegou 
a ser no seu momento a segunda máis antiga 
do mundo. A partir dos seus reprodutores de-
senvolveuse un traballo eficaz de cruzamento 
cos exemplares do país que derivou ao cabo 

O derradeiro libro 
de Gallástegui

Semental Large White da Misión Biolóxica Edificio da Misión Biolóxica en Salcedo (Pontevedra)
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de varias décadas nunha mellora evidente do 
gando porcino galego.

Gallástegui, desde os seus tempos en Santiago, xa 
tiña esbozado un programa agrario para Galicia que 
foi perfeccionando ao longo do tempo e que acadou 
a súa expresión máis acabada no seu libro El campo 
gallego (1958), que escribiu dous anos antes da súa 
morte. O seu punto de arrincada estaría na intensi-
ficación dos cultivos para facer posible a evolución 
cara a un sistema que facilitase a comercialización 
dos produtos do complexo policultivo-gandaría 
tradicional. A intensificación de determinados culti-
vos verbo do millo deixaría dispoñibles cantidades 
abondas de terra como para sementar nelas praten-
ses sobre as que sustentar con outras forraxes un 
gando autosuficiente. 

No debate sobre o tipo de gandaría, sumouse ás 
teses de Rof Codina a favor da selección da raza 
rubia galega e, sobre todo, apostou polo gando 
leiteiro máis que polo destinado a carne. O leite, 
por outra parte, podería orixinar unha industria 
alimentaria que daría un importante valor enga-
dido ao produto orixinal. Finalmente, no monte 
non descartaba o papel tradicional do toxo como 
fornecedor de fertilidade para as terras e propu-
ña só unha pequena redución da súa superficie. 
No resto, decidíase por unha silvicultura intensiva 
con base no piñeiro.

O labor investigador de Gallástegui, a pesar dos 
evidentes éxitos que conseguiu, non se desenvol-
veu con facilidade. Primeiro foi o desmantelamento 
da primeira sede da Misión, en Santiago; despois, 
en Pontevedra, cun horizonte que semellaba estar 
despexado, tivo que enfrontarse a partir de 1930 
co novo presidente da Deputación, que pretendía 
transformar a Misión nun centro de ensino. Coa 

Guerra Civil, foi considerado sospeitoso polo seu 
talante galeguista e tivo serios problemas para re-
compoñer o labor investigador, agora dependente 
do CSIC, e, por suposto, o Sindicato de Produtores 
de Sementes non tivo continuidade. E sempre coa 
precariedade de ter un nomeamento de director 
dependente dos vaivéns políticos da Deputación 
que só nos últimos anos chegou a consolidarse.

Gallástegui foi un creador de ciencia aplicada a 
partir das numerosas experiencias que realizou na 
Misión Biolóxica sobre selección e hibridación de 
variedades de millo, centeo e pataca, así como das 
técnicas agronómicas máis axeitadas para o seu 
cultivo no campo galego. Tamén os traballos para 
a obtención dos castiñeiros híbridos e a instalación 
dunha manda de porcos reprodutores selectos po-
den ser considerados como froitos importantes das 
súas investigacións. E nese senso pode e debe ser 
valorado como un excelente científico. Un cientí-
fico rigoroso que deseñaba as súas experiencias 
coas metodoloxías máis esixentes. Pero tamén un 
científico moi particular, que non procurou dun xei-
to especial publicar, como xa se adoitaba facer no 
seu tempo, en revistas e congresos científicos. De 
feito, publicou moi pouco nestes medios, xa que o 
seu traballo o procurou dar a coñecer, sobre todo, 
aos seus posibles receptores, os agricultores, me-
diante charlas, boletíns e contactos persoais. Unha 
decisión que puido influír na súa carreira como 
científico «normal» pero na que, certamente, reside 
a cerna da súa grandeza como ser humano.

Castelao, amigo e admirador de Gallástegui, can-
do en Sempre en Galiza soñaba o futuro do país 
galego, tivo moi presente o seu labor: «Vexo sindi-
catos produtores de sementes rexidos por xenetis-
tas experimentados».

COUSAS
CURIOSAS
En 1945 concédeselle a Encomenda de 
Cabaleiro da Orde do Mérito Agrícola e, 
ao ano seguinte, a Gran Cruz de Alfonso 
X o Sabio. 

Traballou co profesor Juan Rof Codina, 
ambos a favor da selección da raza 
rubia galega e, sobre todo, do gando 
leiteiro máis que do destinado a carne. 

No monte, non descartaba o papel 
tradicional do toxo como fornecedor de 
fertilidade para as terras e propuña só 
unha pequena redución da súa superficie. 
No resto, decidíase por unha silvicultura 
intensiva con base no piñeiro.

Non era moi dado a publicar, prefería dar 
charlas entre os gandeiros e agricultores, 
establecendo comunicacións directas, 
máis enriquecedoras a nivel persoal. 

Durante a Guerra Civil, foi considerado 
sospeitoso polo seu talante galeguista, 
contando con Castelao entre as súas 
amizades.

+INFO
Díaz-Fierros Viqueira, Francisco (2013): 
«Cruz Gallástegui Unamuno», en Álbum 
da Ciencia, Consello da Cultura Galega
(culturagalega.gal)

CONSULTAR ARTIGO

http://www.culturagalega.gal/
http://culturagalega.gal/albumdaciencia/detalle.php?id=466&autor=Cruz%20Gall%E1stegui%20Unamuno
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Estudou o bacharelato no Instituto de Santiago e seguiu os estudos 
de Medicina na súa cidade natal. Obtivo o Premio Extraordinario da 
licenciatura en 1893 e nese mesmo ano outorgóuselle o Premio Urqui-
jo. En 1894 acadou o doutoramento na Universidade Central e despois 
ampliou estudos en Francia e Alemaña cos mellores mestres da súa 
especialidade; realizou frecuentes viaxes de actualización por Fran-
cia, Suíza, Alemaña, Inglaterra e os Estados Unidos.

A familia de Gil Casares formaba parte da elite santiaguesa, mantiña 
boas relacións nas institucións madrileñas, cos ámbitos do poder lo-
cal compostelán e estaba moi ben instalada na Universiade de San-
tiago. O pai era o catedrático de Física Ramón Gil Villanueva, e a nai, 
Valentina Casares Teijeiro, sobriña de Maximino Teijeiro e filla de An-
tonio Casares Rodríguez, dous ex-reitores da universidade. Un tío del, 
José Casares Gil, catedrático de Química en Madrid, mantiña moita 
influencia nas institucións científicas da capital e representou como 

Miguel Gil Casares comparte con Roberto Nóvoa Santos e 
os cirurxiáns Ángel Baltar Cortés, José Goyanes Capdevila e 
Mariano Gómez Ulla un lugar de privilexio entre os médicos 
galegos das primeiras décadas do século XX.

MIGUEL 
GIL CASARES
Profesor universitario e recoñecido 
clínico, especialista en cardioloxía
e tisioloxía
 

Retrato de Miguel Gil Casares. Real Academia Nacional de Medicina
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senador á Universidade compostelá entre 1905 e 
1919. Miguel Gil casou con Joaquina Armada Losa-
da, filla de Mariana Losada Miranda, XI marquesa 
de Figueroa, e de Juan Armada Losada, XII marqués 
de Figueroa, persoeiro do Partido Conservador na 
provincia da Coruña a partir de 1903 e ministro de 
Graza e Xustiza nun Goberno de Antonio Maura. 

En 1894, foi nomeado, por méritos, profesor clínico 
da Facultade de Medicina de Santiago e, ao ano 
seguinte, auxiliar gratuíto da mesma facultade 
como axudante de Técnica Anatómica, cargos nos 
que foi confirmado en propiedade por oposicións 
en 1895 e 1897. Tamén por oposición acadou en 
1897 a cátedra de Enfermidades da Infancia, que 
rexentou durante catro anos, xa que por concurso 
pasou á de Patoloxía e Clínica médica, que aten-
deu durante 30 anos.

Axudou á introdución na Facultade de Medicina 
de Santiago da mentalidade fisiopatolóxica, unha 
concepción dinámica da enfermidade que cen-
traba a atención clínica na alteración da función, 
unha disfunción relacionada coa modificación 

metabólica, bioquímica, do doente, polo que o la-
bor clínico, o contacto médico-paciente, precisaba 
do complemento do estudo no laboratorio de cara 
a establecer un diagnóstico correcto e unha tera-
pia axeitada. Era unha perspectiva que xa defen-
dera, con escaso éxito, Ramón Varela de la Iglesia, 
quen foi o seu mestre, malia que remataron dis-
tanciados e enfrontados.

Traduciu do alemán ao español tres obras moi 
consultadas: Manual de medicina interna, de Von 
Mering e Krehl, publicada en Santiago en 1903 e 
que alcanzou máis de once edicións; Diagnóstico 
y tratamiento de las enfermedades del estómago, de 
Boas; e Diagnóstico médico, de Vierordt. Colaborou 
en moitas e diferentes revistas científicas, como 
Archives de medicine des Enfants, Fortschritte auf 
dem Gebiete der Rontgenstrablen, Deutsch mod. Vo-
chenschriet, Archives de Maladies du Coeur, Revista 
Médica de Hamburgo, etc. 

Alternaba a súa cátedra co exercicio da medicina 
no Hospital Real e no seu consultorio particular e 
foi médico da Beneficencia Provincial dende o 31 

DATOS 
BÁSICOS
NACEMENTO: Santiago de Compostela, 1871

FALECEMENTO:  Santiago de Compostela, 1931

ESTUDOS E FORMACIÓN:
Bacharelato en Santiago de Compostela
Universidade de Santiago de Compostela
Estudos no estranxeiro: Francia e Alemaña
Licenciado e doutor en Medicina
Catedrático de Patoloxía e Clínica Médica

ALGÚNS DOS SEUS MÉRITOS:
Axudou á introdución na Facultade de Medicina 
de Santiago da mentalidade fisiopatolóxica, 
salientando a necesidade do estudo no laboratorio 
de cara a establecer unha diagnose correcta e unha 
terapia axeitada. Especializouse en enfermidades 
cardíacas e tuberculose, desenvolveu unha 
doutrina tisiolóxica de seu e tamén traduciu do 
alemán ao español tres manuais moi consultados.
Deseñou, construíu e patentou o palógrafo.

Esquema de 
funcionamento 
do palógrafo
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de maio de 1900. Foi o impulsor do Congreso 
Antituberculoso da Toxa no ano 1925, do que se 
derivaría a construción do Sanatorio da Lanza-
da (Pontevedra), rexido por un padroado que 
Gil Casares presidiu.

Foi senador do Reino pola Universidade de 
Santiago en dúas ocasións, 1921 e 1923. O Ins-
tituto Rubio concedeulle o título de profesor 
honorario en 1918 e o Concello de Santiago, no 
ano 1923, nomeouno fillo predilecto. En 1928 
representou a España no Congreso Internacio-
nal da Habana sobre a emigración.

Situouse politicamente no maurismo, un con-
servadorismo con pretensións de rexenera-
ción que, en certa medida, non vía mal, polo 
menos nun primeiro momento, os movemen-
tos «rexionalistas» moderados, polo que non 
é de estrañar que Gil Casares formase parte 
da Irmandade da Fala compostelá no proce-
so inicial. Por outra banda, liderou na sombra 
o grupo conservador ligado ao galeguismo 
rexionalista da Universidade compostelá e 
mantivo relacións co sector liberal, como 
acontecía no caso da Facultade de Medicina, 
onde conservadores e liberais compartían o 
poder académico, o que supuña control ideo-
lóxico, recursos e prebendas. 

Actuou, así mesmo, como principal promotor 
do Gabinete de Radioloxía da Universidade 
de Santiago de Compostela (xaneiro de 1900), 
ademais de ser un relevante difusor da técni-
ca do neumotórax terapéutico. Foi tamén un 
dos primeiros clínicos que en España sostivo 
o polémico concepto de non contaxio da tise 
e a lepra e defendeu que o principal método 
de transmisión da tuberculose era a herdan-

za, para o que publicou a obra La herencia y 
el contagio de la tuberculosis pulmonar y de la 
lepra en Galicia (1912). Coidaba que o retorno 
migratorio era a causa principal do aumento 
de incidencia da tuberculose en Galicia. 

Gil Casares dominou os coñecementos máis 
modernos de cardioloxía e tuberculose, temas 
preferentes sobre os que ditou conferencias 
nas universidades de Lyon, Bordeos, A Haba-
na, na Unión Médica de Berlín, no Hospital 
Universitario de Londres e en varias clínicas 
e sociedades médicas parisienses e de Nova 
York. No tema da tuberculose realizou varios 
traballos salientables: Resultado del tratamien-
to con las inyecciones intravenosas de NaF en 
la tuberculosis pulmonar (1910), Las oscilaciones 
espontáneas y provocadas de la temperatura en 
los tuberculosos (1912) e El neumotórax artificial 
en la tuberculosis pulmonar (1929). Tamén publi-
cou El clima de las costas gallegas como recurso 
terapéutico, y especialmente el de La Toja (1913), 
comunicación presentada no IX Congreso In-
ternacional de Hidroloxía, Climatoloxía e Xeo-
loxía, en Madrid, na que defende a eficacia do 
clima marítimo de Galicia, especialmente para 
os casos de escrófulo-tuberculose infantil, aín-
da que sinala que está contraindicado para a 
tuberculose pulmonar.

Publicou, así mesmo, toda unha serie de im-
portantes traballos sobre o tema da tubercu-
lose presentados no Congreso Nacional da Tu-
berculose en Zaragoza (1908) e nos internacio-
nais de Barcelona (1910) e San Sebastián (1912). 
Realizou importantes contribucións sobre o 
tema nas sesións científicas da Liga Popular 
contra a Tuberculose, en Madrid, no ano 1912, e 

Placa na honra de Gil Casares na Facultade de Medicina de Santiago
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no I Congreso da Loita Antituberculosa en Galicia, 
celebrado en Mondariz en 1925.

Levou a cabo notables experimentos sobre car-
dioloxía e ideou e construíu en 1919 o palógrafo, 
aparato polígrafo de uso sinxelo que patentou e 
que chegou a venderse en serie. Baseado nun sis-
tema mecánico-fotográfico, rexistraba os impul-
sos do ápex cardíaco e as pulsacións das arterias 
e da vea xugular. Colocaba unha campá sobre a 
parte pulsátil e os impulsos transmitíanse a unha 
columna de éter ou acetona que por efecto destes 
oscilaba, e era rexistrada sobre un papel fotográ-
fico que xiraba nun tambor a sombra producida 
por un raio de luz que cruzaba tanxencialmente o 
mecanismo oscilante. Obtíñase, deste xeito, unha 
gráfica útil no estudo da actividade mecánica do 
corazón, arterias e veas. Esta idea ten precedentes 
nos esfinguinógrafos de Marcy e de Dudgeon e no 
polígrafo de Mackenzie, 1853-1925, e o seu mérito re-
side nas modificacións e adaptacións do sistema, 
pero cómpre salientar criticamente que mentres 
en Galicia se comezaba a traballar co palógrafo 
en 1918, dende 1915 xa existían electrocardiógrafos 
Cambridge repartidos por todo o mundo.

O primeiro traballo no que Gil Casares deu con-
ta deste invento foi o enviado ao Instituto Médi-
co Valenciano, que concorreu ao Premio Röel de 
1918: Un nuevo método registrador del pulso. Este 
texto foi a base da conferencia impartida diante 
da Academia Nacional de Medicina, no Instituto 
Rubio de Madrid, o 1º de marzo de 1918, «Método 
palográfico para el examen de los fenómenos 
pulsátiles de la circulación», publicada baixo o 
título Sobre un nuevo método fotográfico para el 
examen del pulso (1918). Da práctica e experiencia 
deste método fixo múltiples publicacións, entre 

as que destaca Manual de palografía fisiológica y 
clínica (1924), ao que a crítica alemá lle tributou 
unha homenaxe por medio do eminente profesor 
Krehl, de Heidelberg, e que foi recollido no Boletín 
de la Asociación de Cooperación Intelectual de la 
Sociedad de Naciones como unha das obras máis 
notables publicadas no mundo en 1924. Outro in-
teresante traballo é Sobre la génesis del ruído del 
galope (1925), no que defende a existencia dun pa-
lograma específico do ruído de galope do cora-
zón e dá as súas características. 

Gil Casares foi autor doutras moitas monografías 
e do capítulo «Enfermedades de los bronquios, de 
los pulmones y de la pleura» no Manual de medici-
na interna de Teófilo Hernando e Gregorio Mara-
ñón (Madrid, 1913 e 1925). 

COUSAS
CURIOSAS
Foi o principal promotor do Gabinete 
de Radioloxía da Universidade de 
Santiago de Compostela, ademais de 
ser un relevante difusor da técnica 
do neumotórax terapéutico, e un dos 
primeiros clínicos en España en soster o 
non contaxio da tise e a lepra e defender 
que o principal método de transmisión 
da tuberculose era a herdanza.

Impulsou o Congreso Antituberculoso 
da Toxa no ano 1925, do que se 
derivaría a construción do Sanatorio 
da Lanzada (Pontevedra), rexido por un 
padroado que Gil Casares presidiu.

Foi senador do Reino pola Universidade 
de Santiago en dúas ocasións, 1921 e 
1923. O Instituto Rubio concedeulle 
o título de profesor honorario e o 
Concello de Santiago nomeouno fillo 
predilecto. En 1928 representou a 
España no Congreso Internacional da 
Habana sobre a emigración.

+INFO
Fuster Siebert, Manuel / Sisto Edreira, 
Rafael (2012): «Miguel Gil Casares», en 
Álbum da Ciencia, Consello da Cultura 
Galega (culturagalega.gal)
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Caricatura de Miguel Gil 
Casares no ABC durante 
o Congreso Nacional de 
Medicina de 1919

http://www.culturagalega.gal/
http://culturagalega.gal/albumdaciencia/detalle.php?id=370&autor=Miguel%20Gil%20Casares
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Este cirurxián asturiano figura 
nun lugar sobranceiro entre os 
científicos que desenvolveron 
a súa angueira en Galicia polo 
salientable papel que desempeñou 
nun dos episodios máis relevantes 
das ciencias médicas no século 
XIX en Santiago de Compostela, a 
pioneira aplicación da anestesia, 
un labor que permitiu visualizar, 
probablemente por vez primeira, 
a universidade galega traballando 
sobre un tema de vangarda no 
ámbito médico. 

JOSÉ GONZÁLEZ 
OLIVARES
Cirurxián con numerosas técnicas orixinais e 
protagonista na introdución dos anestésicos

Publicación «Inhalaciones del cloroformo» (Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia, nº 105, 1848) de José González 
Olivares, onde expuxo as súas primeiras experiencias coa anestesia clorofórmica en Santiago
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existían referencias moi escasas nas publicacións 
médicas internacionais. 

Outro dos campos cirúrxicos nos que salientou foi 
o das autoplastias, implantación de enxertos orgá-
nicos do propio individuo para restaurar partes en-
fermas ou lesionadas, para as que creou técnicas 
orixinais. Outra das propostas pioneiras ensaiadas 
por Olivares foi a talla hipogástrica transversal, re-
collida no Tratado de anatomía médico-cirúrxica de 
Petrequin. No terreo docente fomentou as prácti-
cas directas dos alumnos sobre cadáveres.

Os estudos universitarios de ciencias en Galicia ti-
veran un momento de auxe na metade do século 
XIX. A creación das áreas de Ciencias e de Farmacia 
deron un certo pulo á actividade científica. Esa si-
tuación supuxo un incremento notable do profe-
sorado e a dotación de gabinetes e laboratorios 
favoreceu o desenvolvemento no ámbito acadé-
mico dalgunha das máis interesantes actividades 
do século. Falamos da creación da Academia de 
Emulación (1847-1850) e o seu voceiro, a Revista 
Médica (1848-1850). Arredor desas iniciativas con-
verxeron os traballos de profesores universitarios, 
entre os que salientou o labor do químico Anto-
nio Casares Rodríguez (1812-1888) e dos médicos 
e cirurxiáns González Olivares, Vicente Guarnerio 
Gómez (1818-1880) e Andrés Laorden López (1813-?). 

A cirurxía enfrontouse no XIX a tres retos: as hemo-
rraxias, as infeccións e a dor. Para poder traballar 
devagar, aplicando correctamente as técnicas co-
ñecidas, o cirurxián estaba limitado pola dor que 
sufrían os pacientes; por iso a busca de substan-
cias que adormecesen os doentes, que os aneste-
siasen, foi un elemento central na profesión. E nese 
tema participaron activamente os especialistas 
composteláns, cun papel destacado para Olivares.

Iniciou os seus estudos en Oviedo, universidade na 
que obtivo o grao de bacharel en Filosofía no ano 
1823. No curso seguinte marchou a Madrid para ini-
ciar a carreira de Medicina no Colexio de Medicina 
e Cirurxía de San Carlos, onde se licenciou en 1830. 
Despois de opositar á praza de profesor axudante 
interino, en 1833 acadou a praza de director de Ba-
ños Minerais en Tiermas (Aragón), que desempe-
ñou ata a súa chegada a Santiago. Desde febreiro 
de 1846 foi doutor en Medicina e Cirurxía.

No ano 1839, xa en Santiago, o claustro da Univer-
sidade nomeouno disector anatómico, cargo que 
compartirá dende o ano seguinte co de substitu-
to de segundo ano de Cirurxía. O reordenamento 
académico dos estudos de Medicina propiciou 
que en novembro de 1843 tomase posesión como 
catedrático do Colexio de Prácticos de Curar da 
cidade de Santiago, posto no que se mantería 
ata que en 1845 obtivo praza de catedrático na 
Universidade de Valencia. Non obstante, non se 
trasladou, senón que permutou a praza pola de 
Patoloxía Cirúrxica de Santiago e pasou ao ano 
seguinte a ocuparse da cátedra de Obstetricia e 
Males Propios dos Nenos e do Sexo Feminino, que 
trocou en 1853 pola de Clínica Cirúrxica. En 1858 
trasladouse á cátedra de Clínica Cirúrxica de Va-
lladolid, co que remataban así case que vinte anos 
de docencia ininterrompida en Santiago. 

Gran cirurxián, xa naquel tempo fixo amputacións 
de mama con baleirado ganglionar da axila, téc-
nica que tardaría aínda moitos anos en sistema-
tizarse como práctica cotiá. Nunha memoria lida 
na Academia de Emulación de Santiago (1848) re-
latou tamén o desenvolvemento e consecuencias 
dunha operación de decollación de fémur seguin-
do o método de Dupuytren, práctica sobre a que 

DATOS 
BÁSICOS
NACEMENTO: Oviedo, 1802

FALECEMENTO: Descoñécense os datos

ESTUDOS E FORMACIÓN:
Universidade de Oviedo
Colexio de Medicina e Cirurxía de San Carlos
Bacharel en Filosofía
Licenciado en Medicina
Doutor en Medicina e Cirurxía

ALGÚNS DOS SEUS MÉRITOS:
Actuou como importante protagonista na 
introdución da anestesia por éter e cloroformo, 
asistindo ao experimento de cloroformización 
dun can, que o catedrático de Química Antonio 
Casares realizou no seu laboratorio da Facultade 
de Ciencias da Universidade de Santiago, seguido 
do adormecemento do propio Casares. 

O seu artigo «La eterización en España» (1847)  
foi a primeira valoración crítica da anestesia 
etérea baseada na casuística propia de 14 casos 
representativos.
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Actuou como importante protagonista na introdu-
ción da anestesia por éter e cloroformo, proceso 
que nalgún dos seus detalles resulta controvertido 
para os historiadores. Grazas á consulta de publica-
cións e revisión de arquivos realizada por Avelino 
Franco Grande, hoxe sabemos que a anestesia eté-
rea se aplicou por vez primeira en Santiago o 22 de 
febreiro de 1847. O doutor Diego de Argumosa utili-
zouna en Madrid en xaneiro dese ano e Olivares foi 
dos primeiros en España, mais as súas experiencias 
acadaron un notable impacto, constituíron un rele-
vante punto de referencia, concretamente o artigo 
«La eterización en España» (1847), primeira valora-
ción crítica da anestesia etérea baseada na casuís-
tica propia. Trátase dunha análise sistemática de 
14 casos representativos dos que saca conclusións 
ambivalentes, xa que, malia que lle parece útil nas 
operacións curtas ou de tecidos pouco importantes, 
ao igual que nos casos de fracturas, no resto dos 
casos parécelle pouco eficaz e dubida se pode de-
berse ao aparato de eterización empregado. 

O médico escocés James Young Simpson (1811-1870) 
usou o cloroformo na anestesia xeral por inha-

lación en novembro de 1847. Nos primeiros días 
de decembro chegaron as novas a Santiago; o 19 
dese mes, Olivares asistiu cos profesores Laorden 
e Guarnerio, coa presenza tamén de Domingo Fon-
tán, ao experimento de cloroformización dun can, 
que o catedrático de Química Antonio Casares rea-
lizou no seu laboratorio da Facultade de Ciencias 
da Universidade de Santiago, seguido do adorme-
cemento do propio Casares coa mesma substan-
cia. Tras esa fase experimental, o día seguinte, o 20 
de decembro, procedeuse á aplicación. 

Guarnerio efectuou os seus primeiros ensaios 
clínicos co cloroformo no anfiteatro cirúrxico da 
súa clínica no Hospital Real, acompañado de Oli-
vares e outros profesores e alumnos, coa amputa-
ción dun pene a un home de sesenta anos. Pouco 
despois, esa mesma mañá, Olivares extirpou, con 
anestesia total con cloroformo, unha mama, e tres 
ou catro días despois amputoulle un pene a un 
soldado. Esas experiencias, xunto á de Mendoza 
en Barcelona, foron as primeiras en España. É pro-
bable que en Santiago tivese lugar unha aplica-
ción anterior, que rematou en fracaso, o que levou 
a non ser comunicada. 

González Olivares publicou numerosos artigos 
en importantes revistas profesionais madrileñas, 
como o Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia, 
Gaceta Médica ou La Verdad. Outras publicacións 
que recolleron os seus traballos foron El Telégrafo 
Médico, de Barcelona, a Revista Médica. Periódico 
de la Academia de Emulación de Santiago e a Revis-
ta de Ciencias Médicas, as dúas de Santiago.
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lez Olivares», en Álbum da Ciencia, Conse-
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COUSAS
CURIOSAS
Fixo, naqueles tempos, amputacións de 
mama con baleirado ganglionar da axila, 
técnica que tardaría aínda moitos anos 
en sistematizarse como práctica cotiá.

Sobresaíu no campo das autoplastias, 
implantación de enxertos orgánicos do 
propio individuo para restaurar partes 
enfermas ou lesionadas, para as que 
creou técnicas orixinais. E foi pioneiro na  
talla hipogástrica transversal, recollida 
no Tratado de anatomía médico-cirúrxica 
de Petrequin.

No terreo docente fomentou as 
prácticas directas dos alumnos sobre 
cadáveres. Impartiu docencia en 
Santiago, Valencia e Valladolid.

Desenvolveu un programa de obstetricia 
mentres ocupaba a cátedra de 
Obstetricia e Males Propios dos Nenos 
e do Sexo Feminino na Universidade de 
Santiago de Compostela. 

Retrato do médico escocés 
James Young Simpson
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DATOS 
BÁSICOS
NACEMENTO: Ferrol, 1832

FALECEMENTO: A Coruña, 1900

ESTUDOS E FORMACIÓN:
Universidades de Madrid, Santiago e Oviedo
Licenciado en Medicina e Dereito

ALGÚNS DOS SEUS MÉRITOS:
Publicou varios taxons de animais, 
confeccionou coleccións que constitúen o 
museo particular máis importante de Galicia e 
un dos máis relevantes de España.

Na persoa de Seoane atopámonos con dúas caras ben 
contrapostas. Por unha banda, podemos falar do naturalista 
galego coa contribución científica máis valiosa, un taxónomo 
salientable na zooloxía europea do século XIX. E, pola outra, cun ser 
humano que non foi quen de resistir á tentación de facer trampa 
para atribuír a si mesmo méritos que non lle correspondían. 

VÍCTOR LÓPEZ
SEOANE
Exemplo de gran naturalista 
e defraudador científico

Exemplares de seres vivos recollidos por el figuran 
entre as coleccións dos principais museos de histo-
ria natural de Europa. Formou parte de relevantes 
sociedades científicas europeas dedicadas ao es-
tudo da natureza e publicou en diversos idiomas 
en revistas especializadas e prestixiosas. Nesa in-
tensa actividade, tomou contacto con científicos do 
máximo nivel, como Charles Darwin, Anton Dohrn, 
Ernst Haeckel, Fernand Lataste, Jacques de Bedria-
ga, Maurice Willkomm, etc. O recoñecemento dese 
labor viuse plasmado, entre outras méritos, co no-
meamento como un dos secretarios do primeiro 
Congreso Internacional de Zooloxía (París, 1889). 

Seoane foi un naturalista, estudou os seres vivos 
desde o punto de vista taxonómico, catalogando 

as variedades biolóxicas e buscando outras novas 
non descritas pola ciencia. Ese labor plasmouse 
en numerosas publicacións e na descrición de va-
rios taxons de animais (novas especies ou varie-
dades). Dun xeito parello, confeccionou importan-
tes coleccións de seres naturais, que constituíron 
o museo particular máis importante de Galicia e 
un dos máis salientables de España. 

Formouse cientificamente en Madrid, nos anos de 
estudante de Medicina. Chegou á capital nun mo-
mento clave da historia natural española, cando 
se estaba a abordar en serio a fase de cataloga-
ción e aproveitou esa conxuntura favorable para a 
súa formación como naturalista. Contactou, entre 
outros, co catedrático Mariano de la Paz Graells, 
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con quen mantería unha longa relación. Nese 
contexto salientan as actividades de campo 
desenvoltas por Seoane en 1857, testemuño im-
portante do rexurdir da actividade naturalista 
na metade do século. 

Cando a primeiros dos anos sesenta Seoane 
retornou a Galicia, era un naturalista coa voca-
ción consolidada que acadara o adestramento 
práctico e a preparación teórica precisa para 
abordar a catalogación da flora e da fauna do 
país, pero a ausencia de bibliografía especiali-
zada e de coleccións levouno a consultar con 
expertos de fóra. 

Seoane arrastraba xa dos anos previos á volta 
a Galicia unha forte incomodidade polo que 
consideraba escasa consideración dos seus 
contactos científicos. En 1860 pensou en deixar 
o seu labor. O enfrontamento coas primeiras 
dificultades preséntanos a un Seoane afastado 
do científico novo e animado dos seus anos 
previos e amósanos un individuo a quen lle 
custa traballo aceptar os lóxicos contratem-
pos. Comezou unha sucesión de queixas e 
enfrontamentos que o acompañarán no resto 
da súa actividade e que agudizarán o desáni-
mo causado polas dificultades atopadas para 
desenvolver o seu labor en Galicia. 

Co gallo do establecemento do Instituto de 
Ensino Medio na Coruña, en 1862, foi nomeado 
substituto de Elementos de Física e Química 
e Nocións de Historia Natural. Exerceu o la-
bor docente o curso 1863-64, con atención ao 
ensino da Historia Natural e da Física e Quí-
mica, ocupouse do Gabinete de Historia Na-
tural e realizou observacións meteorolóxicas 
como axudante da estación situada no insti-
tuto. Ao remate do curso, aínda que desexaba 
continuar impartindo docencia alí e os seus 
amplos coñecementos en historia natural e a 
estupenda colección que confeccionara pare-
cían avais dabondo, non puido facelo porque 
a normativa lle esixía o grao de bacharel en 
Ciencias, titulación da que o naturalista care-
cía. Molesto polas dificultades, cesou 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. Outra vez volve pensar 
en abandonar as investigacións e coleccións, 
mais unha circunstancia veu cambiar a súa 
vida: o 8 de outubro de 1869 casou con Francis-
ca Riobóo Álvarez (1834-1919), de familia fidal-
ga, que dispuña de importantes propiedades. 
A voda supuxo un cambio notable para a vida 

Debuxo de López Seoane de embrións de tritóns (Fondo Seoane, Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses)
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mudando e compartindo protagonismo cunha 
nova ciencia que estudaba o conxunto dos fe-
nómenos vitais, a bioloxía. E o darwinismo foi 
básico nos cambios acontecidos. 

Polo tanto, cando Seoane retomou o labor na-
turalista, o contexto variara substancialmente. 
Nos anos oitenta, os da súa madurez, deseñou 
e aplicou unha hábil e complexa estratexia 
creativa para —desde as súas particulares cir-
cunstancias— acadar éxitos científicos. Utili-
zou os seus medios económicos para viaxar 
e coñecer museos, fornecerse de abondosa 
bibliografía especializada, materiais e obxec-
tos naturais e editar el mesmo algunhas das 
súas publicacións. Por outra banda, abordou 
unha colosal obra de recollida e estudo de 
seres naturais. Para dispoñer de exemplares 
realizou numerosas saídas ao campo, reco-
rreu a coleccionistas e adquiriu exemplares. 
Ademais, incrementou de xeito notable os 

de Seoane e repercutiu no seu labor científico. 
Pasou de ser un médico interino con escasos 
recursos a converterse en rico propietario agrí-
cola e iniciou unha nova forma de vida, que 
incluíu o establecemento da familia na Coru-
ña, na que residiría ata a súa morte, agás nos 
veráns, que se trasladaba ao pazo de Cabanas.

Pasado un tempo do casamento, Seoane vol-
ve ao seu labor naturalista con novos folgos 
e medios. Continuou coleccionando e doando 
obxectos naturais, retomou as súas pescudas 
e aplicou os coñecementos adquiridos no seu 
período de formación. Pero o panorama social 
e científico mudara. Os cambios políticos do 
sexenio (1868-1875) trouxeron unha certa liber-
dade que permitiu o espallamento de novida-
des científicas. Asemade, entre os naturalistas 
ollábase unha crecente especialización e ins-
titucionalización, coa creación, en 1872, da im-
portante Sociedade Española de Historia Natu-
ral, unha entidade promovida por especialis-
tas novos, con salientable peso dos krausistas. 
Seoane, que observou o proceso, uniuse á So-
ciedade, aínda que mantivo as principais re-
lacións de traballo coa xente da súa xeración. 

Eses cambios na comunidade científica acon-
teceron dun xeito parello a notables modifi-
cacións na forma de facer ciencia entre os es-
tudosos da natureza. Seoane formárase como 
naturalista seguindo un modelo científico, 
o cuvierismo, a proposta de Georges Cuvier 
(1769-1832). Desde esa perspectiva, o taxónomo 
sería un catalogador que tentaba situar cada 
taxon no seu «sitio» natural, no que o Creador o 
colocara, dentro dos tres «Reinos da Natureza». 
No entanto, esa tradicional historia natural foi 

contactos con especialistas e accedeu a al-
gúns dos máis salientables das ciencias na-
turais europeas. Con estes colegas estableceu 
comunicacións sucesivas e cruzadas nas que 
adoitaba remesar e intercambiar numerosos 
exemplares e información para realizar con-
sultas de xeito múltiple. 

Asemade, aínda que mantivo unha atención 
constante a todos os seres vivos, de cara á 
elaboración dunha historia natural de Ga-
licia, concentrou o seu principal labor nos 
vertebrados, nun lóxico proceso de especia-
lización que a época demandaba. E, ademais, 
cómpre subliñalo, modificou o enfoque de 
traballo, aprendeu a seleccionar taxons nos 
que era máis factible obter novas, na busca 
do éxito e o recoñecemento científico. Así 
mesmo, aproveitou as «Exposicións» como 
un foro idóneo para desenvolver o seu gusto 
polo coleccionismo natural e a súa activida-

A víbora de Seoane, Vipera seoanei, Lataste
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Sanmartín, Mª Luisa (2013): «Víctor 
López Seoane», en Álbum da Ciencia, 
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Tivo contacto con científicos do 
máximo nivel, como Charles Darwin, 
Anton Dohrn, Ernst Haeckel, Fernand 
Lataste, Jacques de Bedriaga, Maurice 
Willkomm, etc. 

O recoñecemento do seu labor viuse 
premiado co nomeamento como un 
dos secretarios do primeiro Congreso 
Internacional de Zooloxía (París, 1889). 

Comezou unha sucesión de queixas e 
enfrontamentos que o acompañarán no 
resto da súa actividade e que agudizarán 
as dificultades para desenvolver o seu 
labor en Galicia. 

En 1869 casou con Francisca Riobóo 
Álvarez (1834-1919) e pasou de ser un 
médico interino con escasos recursos a 
converterse en rico propietario agrícola, 
o que lle permitiu seguir investigando.

Unha parte notable dos seus brillantes 
resultados está contaminada pola fraude 
científica ao cambiar as datas dalgunhas 
das súas publicacións para gañar a 
prioridade nos descubrimentos.

de como propietario agrícola e acadar ao mesmo 
tempo un notable protagonismo. 

Seoane amosou unha importante capacidade 
para percibir os cambios que incidiron na ciencia 
do seu tempo e asumilos parcialmente. Houbo un 
proceso de «adaptación», de asimilación parcial 
das novidades, por exemplo o darwinismo, do que 
buscou o que lle podía achegar no seu traballo de 
discriminar seres. 

Se atendemos aos resultados convencionais obti-
dos, publicacións e achados, a estratexia científica 
de Seoane, o seu labor creativo, acadou un éxito 
xeral. Pero unha parte notable deses brillantes re-
sultados está contaminada polos espurios méto-
dos que utilizou na súa consecución, pois levou 
a cabo unha clara fraude científica ao cambiar as 
datas dalgunhas das súas publicacións para ga-
ñar a prioridade nos descubrimentos Esta perver-
sión da orixinalidade científica provoca efectos 
devastadores na credibilidade persoal de Seoane 
e na valoración da súa obra. Da desfeita sálvanse 
algunhas publicacións, o traballo práctico recolli-
do en manuscritos, as importantes coleccións e o 
valioso patrimonio documental (incluíndo a co-
rrespondencia) e bibliográfico. 

Seoane non foi quen de soportar a tensión xe-
rada polas dificultades que atopou para acadar 
éxito na descrición de novos taxons e traspasou 
a fronteira que existe entre a excelencia e o deli-
to. 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. 

Retrato de Víctor López Seoane (Fondo Seoane, Instituto José 
Cornide de Estudos Coruñeses)
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BALTASAR 
MERINO ROMÁN

O autor da flora de Galicia
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DATOS 
BÁSICOS
NACEMENTO: Lerma (Burgos), 1845

FALECEMENTO: Vigo, 1917

ESTUDOS E FORMACIÓN:
Compañía de Xesús
Humanidades, Retórica e Filosofía

ALGÚNS DOS SEUS MÉRITOS:
É o autor de Flora descriptiva e ilustrada de Galicia 
(1905-1909). Recolleu 1777 especies nos tres 
tomos da obra e 77 no Suplemento. Un total 
de 1854 especies, que se verían ampliadas nas 
sucesivas adicións.

A obra botánica de Merino está condicionada pola 
súa visión tradicional da natureza, a súa formación 
autodidacta e a limitación de medios, que o levaba 
a estudar a través de métodos empíricos guiados 
pola observación.

A principal contribución científica de Baltasar 
Merino está constituída polas súas investigacións 
botánicas, reflectidas nos case trinta traballos que 
publicou entre 1895 e 1916. 

Ingresou aos 15 anos na Compañía de Xesús, onde 
cursou Humanidades, Retórica e Filosofía. Estivo 
na Habana, Estados Unidos, Francia e Porto Rico, 
onde estudou e iniciou o seu labor docente. No 
curso 1880-81 foi destinado ao Colexio Santiago 
Apóstol da Compañía na Guarda, no que deu cla-
ses, principalmente de Física e Química, e onde 
tivo como alumno o que logo sería un relevante 
astrónomo, Ramón María Aller. Alí permaneceu o 
resto da súa vida, agás un curso en Orduña, algún 
tempo en Oña e o traslado final para Vigo. En 1900 
deixou a docencia para dedicarse plenamente ao 
labor botánico. 

Entre 1887 e 1905 fíxose cargo do Observatorio 
Meteorolóxico do Colexio, unha instalación que 
era das mellores do seu xénero no país. Das súas 
investigacións sobre cuestións meteorolóxicas 
deu conta, no período 1889-1897, en varias publi-
cacións, incluíndo a propia do Observatorio. Ade-
mais, estudou as borrascas da costa occidental 
de Galicia e a composición fisicoquímica da auga 
meteórica, traballo no que relacionou chuvia e 
temperatura e incluíu análises do contido en cloro 
e amoniaco, que deberon ser das primeiras que se 
fixeron en España.

Baltasar Merino amosou interese pola botánica xa 
de maior. Tiña 50 anos cando apareceu a súa pri-

meira publicación sobre a materia. Xa neste primei-
ro traballo, de escaso valor botánico, observamos 
unha das características do noso autor, o especial 
interese en describir taxons novos. Nestes anos ini-
ciais, esta tendencia podía xustificarse pola caren-
cia de medios axeitados para proceder á identifi-
cación dos exemplares, malia que a circunstancia 
debería facer máis prudente a Merino. No entanto, 
asumía os riscos dese comportamento científico, 
pensaba que era preferible arriscarse a sinalar si-
nonimias, a non publicar posibles novidades.

Neste período Merino traballou con moi limitados 
medios bibliográficos, basicamente o importante 
texto de Willkomm & Lange (1861-1880). O natu-
ralista Víctor López Seoane (1832-1900) foi o seu 
correspondente e director científico; a relación 
entre ambos os dous iniciouse polo ano 1884 e 
mantívose ata a morte de Seoane, en 1900. A di-
rección científica tiña as súas peculiaridades, pois 
os coñecementos botánicos de Seoane eran moi 
limitados e en varias ocasións acudiu a outros es-
pecialistas para trasladarlles as consultas que lle 
facía Merino, a quen non informaba diso. Tamén 
mantivo Merino contactos co micrógrafo Ernes-
to Caballero Bellido (1858-1935). Estes tres autores, 
Merino, Seoane e Caballero, constituíron, por un 
breve período de tempo, un singular e informal 
grupo científico de salientable interese no deso-
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lador panorama da raquítica institucionaliza-
ción científica galega. 

Seoane presentou a Merino para socio da 
Sociedade Española de Historia Natural e es-
cribiu o limiar do primeiro texto botánico de 
importancia do xesuíta, La vegetación espontá-
nea y la temperatura en la cuenca extrema del 
río Miño (1897), libro que lle foi dedicado. No 
texto, Merino aborda como obxectivo central 
o estudo da relación entre a temperatura e o 
desenvolvemento floral das plantas, o que 
complementa co traballo taxonómico. O dese-
ño da experiencia supón a recollida sistemá-
tica das observacións, mes a mes (analizadas 
por grupos de dez días), entre 1891 e 1896, das 
temperaturas do aire (máximas e mínimas, a 
sol e sombra) e baixo terra, e a relación das 
plantas fanerógamas que florecen cada mes. 

A lista metódica das especies que se recollen 
neste traballo chega ás 758, número relevan-
te, próximo ao realizado por Planellas Giralt 
para toda Galicia (1852), aínda que aquí se trata 

dunha soa comarca. O libro vén ser o resultado 
das dúas afeccións científicas de Merino, por 
unha banda a meteoroloxía, e pola outra a bo-
tánica, e vai significar o paso definitivo das in-
vestigacións botánicas ao primeiro posto das 
súas preferencias. O traballo comporta un es-
forzo e rigor dun meteorólogo experimentado. 
O deseño da experiencia fenolóxica manifesta 
o ámbito de autodidactismo no que se movía 
Merino, caracterizado polo empirismo e a falta 
de referencias bibliográficas. Dentro das limi-
tacións apuntadas pode inscribirse no modelo 
tradicional de investigación fisiolóxica vexetal; 
a temperatura é relacionada, ao xeito de causa 
e efecto, coa función da planta, na perspectiva 
funcionalista «cuveirista» (por Georges Cuvier).

En 1898 iniciou unha segunda etapa na súa 
actividade botánica: ampliou os contactos, 
accedeu a diversas sociedades e publicou 
máis e en medios recoñecidos. O seu labor 
inscribiuse nun momento caracterizado polo 
importante proceso de institucionalización 
científica en España. Tamén nese ano de 1898, 

Cubertas de dúas das súas publicacións Retrato de Baltasar Merino

Exemplar de Adianthum capillus veneris. Herbario de 
Baltasar Merino 
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o relevante botánico Carles Pau converteuse 
na súa referencia científica fundamental. Pau 
salientaba nun importante sector de botánicos 
españois situados fóra das institucións oficiais, 
formalmente «afeccionados». Este grupo, con-
servador no ideolóxico e activo no científico, 
supliu a ineficacia e especulación do estamen-
to oficial, dos profesionais consagrados, que 
fracasaran na elaboración da flora española 
e optaran por permanecer nos despachos e 
elaborar «avanzados» escritos de divulgación 
ou carentes de valor botánico. A relación con 
Pau, que comportou unha elevada coinciden-
cia no xeito tradicional de considerar a natu-
reza, mantívose xa de por vida, ao tempo que 
estableceu outros contactos con autores como 
Henriques, Lázaro e Ibiza, Gonzalo Sampaio, 
Léveille e Gandoger.

A partir da elaboración do libro sobre a comar-
ca do Miño, xurdiu o proxecto do que sería a Flo-
ra de Galicia, obxectivo que guiaría a actividade 
de Merino nos anos seguintes. En 1905 iniciou a 
publicación da pioneira Flora descriptiva e ilus-
trada de Galicia (1905-1909). Recolleu 1777 espe-
cies nos tres tomos da obra e 77 no Suplemento. 
Un total de 1854 especies, que se verían amplia-
das nas sucesivas adicións. A obra supuxo un 
considerable esforzo de recolleita, de observa-
ción e de síntese, ata converterse en modelo 
de «Flora rexional». A incorporación dun apén-
dice dedicado á xeografía botánica represen-
tou unha certa novidade e mostrou un notable 
coñecemento de campo e dotes de observa-
ción por parte do autor. O libro tamén supuxo  
unha revisión dos taxons descritos ata daquela 
por Merino, o rexeitamento implícito de bastan-
tes e a achega de 29 especies novas para a flora 

galega, algunhas xa descritas anteriormente, ás 
que se sumaron outras nos anos seguintes.

Na base do labor botánico de Merino estivo 
sempre, sobre todo desde 1900, a importante 
capacidade de recolección e observación, que 
supuxo a realización de numerosas excursións 
polo territorio galego e comprometeu diversos 
colaboradores, en xeral, antigos alumnos, cre-
gos das parroquias rurais e persoas diversas, 
que lle facilitaban informacións, o acollían, o 
guiaban e o fornecían de exemplares.

Con base nos resultados da actividade botánica 
de Baltasar Merino e nas opinións, implícitas ou 
explícitas, expresadas polos especialistas que 
estudaron a súa obra, podemos salientar o gran-
de esforzo do xesuíta na recolleita e observación 
de exemplares e a súa afección pola botánica. A 
isto debe engadirse o mérito que supuxo desen-
volver o seu labor nun relativo illamento e con 
carencia de medios. Tamén merece un recoñe-
cemento singular a realización dunha obra tan 
importante como foi a Flora de Galicia.

A estes méritos hai que contrapoñerlles unhas 
evidentes limitacións en canto á capacidade 
para a florística e a sistemática, se o compa-
ramos cos botánicos importantes do período, 
como Carles Pau, autor cun dominio da biblio-
grafía, coñecementos dos grupos taxonómi-
cos e autonomía de criterios taxonómicos dos 
que carecía, nese grao, Baltasar Merino. Se a 
comparación a realizamos co labor taxonómi-
co e florístico desenvolvido pola maioría dos 
botánicos «oficiais», como Miguel Colmeiro ou 
Blas Lázaro, a obra de Merino é superior. Por 
suposto, que se o ámbito de valoración o res-
trinximos á botánica galega, non hai autor co 

Lámina da Ranunculus Steveni, na Flora de Galicia de 
Baltasar Merino



 

79índice

que comparar a obra de Merino. Salienta o traba-
llo sobre unha flora escasamente atendida con 
anterioridade e que debería agardar uns 50 anos 
para volver ser estudada cunha certa intensidade.

A obra botánica de Merino está condicionada 
pola súa visión tradicional da natureza. Neste 
contexto teórico, a concepción da especie é res-
tritiva e predarwinista, unha visión fixista que 
entrañaba unha incomprensión da entidade bio-
lóxica da variabilidade taxonómica en relación 
coa contorna. O xeito no que se concreta esta 
concepción no labor taxonómico de Merino é na 
tendencia, ante unha mínima variabilidade con 
relación á especie-tipo, a describir taxons novos. 
Esta consideración analítica supón deixar fóra o 
estudo da variabilidade biolóxica correlacionada 
coa contorna. Sobre esa concepción e a súa ideo-
loxía inciden unha serie de circunstancias que 
favorecen e explican os excesos «creacionistas», 
que non chocan, basicamente, senón todo o con-
trario, cos presupostos anteditos. 

Unha manifestación importante do labor botáni-
co de Merino foi o Herbario elaborado ao longo 
da súa actividade profesional. Houbo un tempo 
no que foron considerados como o Herbario de 
Merino os 2028 pregos que se conservaban na Fa-
cultade de Ciencias da Universidade de Santiago 
de Compostela, actualmente no Departamento de 
Botánica da Facultade de Bioloxía, e que foron un 
agasallo do autor ao Museo da Universidade. O 
auténtico Herbario acadou 70 000 exemplares en 
dobre copia, unha delas a depositada no Centro 
de Investigacións Forestais de Lourizán desde os 
anos corenta do século XX. Son máis de 3000 car-
petas e 8000 pregos, unhas 11 000 especies; con-
tén case todos os holotipos de Merino e consér-

+INFO
Fraga Vázquez, Xosé A. (2012): 
«Baltasar Merino Román», en Álbum 
da Ciencia, Consello da Cultura Galega 
(culturagalega.gal)

CONSULTAR ARTIGO

COUSAS
CURIOSAS
Estudou as borrascas da costa 
occidental de Galicia e a composición 
fisicoquímica da auga meteórica, 
traballo no que relacionou chuvia 
e temperatura e incluíu análises do 
contido en cloro e amoníaco que 
deberon ser das primeiras que se 
fixeron en España.

Iniciouse na botánica xa pasados os 
50 anos, e formou un informal equipo 
con Ernesto Caballero Bellido e Víctor 
López Seoane durante un breve período.

En 1898 iniciou unha segunda etapa na 
súa actividade botánica. Relacionouse 
con Carles Pau e con autores como 
Henriques, Lázaro e Ibiza, Gonzalo 
Sampaio, Léveille e Gandoger.

Creou un Herbario con 70 000 
exemplares en dobre copia, unha delas 
consérvase no Centro de Investigacións 
Forestais de Lourizán. Son máis de 3000 
carpetas e 8000 pregos, unhas 11 000 
especies; contén case todos os seus 
holotipos en bastante bo estado. 

vase en bastante bo estado. Tamén se formou un 
terceiro herbario, de 1056 especies, depositado no 
Instituto de Pontevedra.

Baltasar Merino foi membro fundador e presi-
dente honorario da sección de Santiago da Real 
Sociedade Española de Historia Natural, socio 
da Asociación Aragonesa de Ciencias Naturais e 
membro e director honorario da Académie Inter-
nationale de Géographie Botanique.

Cuberta da Flora descriptiva e 
ilustrada de Galicia, de Baltasar Merino

http://www.culturagalega.gal/
http://culturagalega.gal/albumdaciencia/detalle.php?id=361&autor=Baltasar%20Merino%20Rom%E1n
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O Nóvoa patólogo foi un excelente profesor, autor dun valioso manual 
que desempeñou un papel moi importante na posta a punto da medi-
cina española e un notable investigador. O «outro Nóvoa», a pesar do 
seu esforzo polo rigor científico, deixou ampla marxe á especulación.

Formou parte dunha familia humilde, co pai sarxento de culler e a nai 
costureira, e no Instituto de Ensino Secundario salientou como excelente 
estudante en tempos da Guerra de Cuba, un episodio que lle afectou es-
pecialmente, xa que viviu de xeito dramático a presenza do seu pai nela. 
Ingresou na Universidade de Santiago de Compostela en setembro de 
1900, onde cursou brillantemente a licenciatura en Medicina. No inicio 
da carreira centrouse nos estudos e lecturas, despois pasou por unha 
fase de intenso compromiso co anarquismo e na parte final entregouse 
ao traballo no laboratorio de Fisioloxía, onde foi axudante do profesor 

Roberto Nóvoa está considerado como a principal figura 
da historia da medicina en Galicia. Atento aos debates do 
seu tempo e preocupado por cuestións transcendentes, 
foi unha persoa inquieta que afrontou diversos temas 
con intensidade, nun estilo directo e vehemente. Tamén 
se singularizou polas súas intervencións situadas fóra do 
ámbito da patoloxía (o estudo das enfermidades), no terreo 
da psicoloxía e a antropoloxía. 

Fotografía de Nóvoa Santos aos 30 anos (Roberto Nóvoa Santos, 
La vejez, la muerte y la inmortalidad, Santiago, 1916)

ROBERTO 
NÓVOA SANTOS
O autor dun libro que renovou 
a medicina
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Ramón Varela de la Iglesia, quen o motivou para 
adquirir a que sería unha notable ferramenta de 
formación: a aprendizaxe do idioma alemán. 

Asemade, acudiu ao laboratorio particular de ana-
tomía patolóxica dos doutores Antonio Martínez 
de la Riva e Eduardo del Río Lara. En 1908 realizou 
a súa tese de doutoramento sobre as proteínas e 
posteriormente deixou a institución, instalou con-
sulta privada en Ferrol e, logo, na Coruña. 

En 1911 volveu á Facultade de Medicina como in-
terino de Patoloxía Xeral, gañou a praza de auxi-
liar ese ano e a cátedra ao seguinte. Nese tempo 
gozou de bolsas da Junta para Ampliación de Es-
tudios (JAE) para completar a súa formación en 
diversos laboratorios europeos, onde salienta a 
súa estadía no Laboratorio da Clínica Médica da 
Universidade de Estrasburgo.

Roberto Nóvoa posuía un perfil singular entre o 
profesorado da Facultade de Medicina. En primei-
ro lugar, non procedía da endogamia característi-
ca da universidade nese tempo, non era parente 
doutro profesor. Asemade, xuntouse con Varela de 
la Iglesia e Manuel Varela Radío e constituíu un 
sector minoritario que, co apoio de Ángel Martí-
nez de la Riva, mantivo diversos enfrontamentos 
co grupo que dirixía a institución. O propio Nóvoa 
se considerou, acertadamente, vítima do caciquis-
mo universitario, pois no concurso para a acumu-
lación da cátedra de Patoloxía Médica optouse 
por Novo Campelo, alleo á materia. 

Os seus inimigos académicos persistirían moitos 
anos na institución e formarían os novos profeso-
res, o que fomentaría unha visión distorsionada 
do labor de Nóvoa. No distanciamento con algúns 
colegas tamén puideron influír celos profesionais, 

pois Nóvoa salientaba polo innovador impulso ao 
traballo en equipo cos seus discípulos e polo éxito 
na consulta particular. A todo isto debemos sumar 
que se manifestaba cunhas ideas que non eran 
ben acollidas por sectores conservadores. Situado 
ideoloxicamente á marxe do sistema bipartidista 
da primeira Restauración borbónica, sufriu un for-
te ataque por parte do clero compostelán a raíz 
do discurso que pronunciou na inauguración do 
curso académico 1920-1921. Martín de la Herrera, 
cardeal da diocese, prohibiu a súa difusión e lec-
tura e instou os diocesanos a entregalo a párrocos 
e confesores para destruílo. 

Tivo fama de ser un excelente docente. Os alumnos 
salientaron a súa atención á formación clínica e ao 
contacto directo dos estudantes cos pacientes. Ini-
ciou unha dinámica ata aquela descoñecida na Fa-
cultade de Medicina: a presentación de publicacións 
nas que aparecía o nome do mestre a carón do dos 
discípulos. Nelas móstrase unha aprendizaxe experi-
mental ligada ao laboratorio, de xeito continuado, e á 
creación de equipos de investigación estables. 

En 1928 gañou a oposición á cátedra de Patoloxía 
da Universidade Central e trasladouse a Madrid. A 
marcha tivo moito que ver co seu malestar na Fa-
cultade de Medicina, aínda que o distanciamento 
con ela non o foi coa medicina galega e con Galicia. 
Desde a súa cátedra madrileña atraería unha gran 
cantidade de estudantes galegos para rematar a 
súa formación (Rof Carballo, os irmáns Jaso Roldán, 
Puente Veloso, as irmás Fernández de la Vega, Ro-
dríguez Darriba, Manuel Calvelo, Julio Outeiriño, 
Antonio Culebras, os irmáns Goyanes Álvarez, etc.).

Nóvoa desempeñou un papel fundamental na re-
novación da patoloxía xeral en Galicia e en Espa-
ña, pois o seu Manual de patología general permitiu 

DATOS 
BÁSICOS
NACEMENTO: A Coruña, 1885

FALECEMENTO:  Santiago de Compostela, 1933

ESTUDOS E FORMACIÓN:
Universidade de Santiago de Compostela
Laboratorio da Clínica Médica da Universidade de 
Estrasburgo
Licenciado e doutor en Medicina
Catedrático de Patoloxía

ALGÚNS DOS SEUS MÉRITOS:
O seu Manual de patología general permitiu 
achegar ás aulas universitarias o pensamento 
fisiopatolóxico ao máis alto nivel científico da 
época. A obra tivo seis edicións, a última, en 1934. 
Nela utilizou unha linguaxe accesible e ofreceu 
unha brillante síntese. Partía de considerar a 
enfermidade como unha alteración funcional e 
incluíu como novidade en España os procesos 
psicopatolóxicos.
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que chegase ás aulas universitarias o pensa-
mento fisiopatolóxico ao máis alto nivel cientí-
fico da época. A primeira edición apareceu en 
tres tomos, entre 1916 e 1919. A obra tivo seis edi-
cións, a última, en 1934, editada con posteriori-
dade á morte do seu autor. Nóvoa utilizou unha 
linguaxe accesible e ofreceu unha brillante sín-
tese. Partía de considerar a enfermidade como 
unha alteración funcional e incluíu como novi-
dade en España os procesos psicopatolóxicos. 
O libro tivo un notable impacto e foi loado por 
salientables colegas e historiadores (Marañón, 
Sánchez Granjel, Pedro Laín, etc.).

Publicou case trescentos traballos, incluídas 
conferencias, recensións e outros materiais 
divulgativos. De feito, amosou un especial in-
terese pola difusión dos coñecementos médi-
cos e o contacto coa sociedade. Participou en 
obras relevantes, como a Medicina interna, de 
Hernando e Marañón (1916-1920). Ademais, foi 
membro do equipo de dirección da revista 
Archivos de Endocrinología y Nutrición, funda-
da por Marañón, en compañía de Houssay e 

Augusto Pi i Sunyer, e dos Anales de Medicina 
Interna. Era colaborador habitual dos Archivos 
de Cardiología y Hematología, Archivos de Neu-
robiología, Psicología y Psiquiatría e Revista Clí-
nica de Madrid. Así mesmo, dirixiu a relevante 
Galicia Médica e apoiou os foros médicos. 

Un dos seus temas preferidos de investigación 
foi a diabetes, sobre a que publicou dous li-
bros monográficos: Tratamiento de la diabetes 
mellitus, de 1920, e Diabetes espuria y Diabetes 
genuina, de 1930; un capítulo de diabetes no 
tomo II do Tratado de Medicina Interna, de Fi-
del Fernández, e numerosos artigos. Realizou 
varias contribucións orixinais á diabetoloxía e 
de feito foi o precursor do actual tratamento 
da diabetes con incretinas, hormonas produ-
cidas polo intestino que favorecen a secreción 
de insulina polo páncreas e baixan o nivel da 
glicosa no sangue. 

Roberto Nóvoa manifestouse sobre as caracte-
rísticas biolóxicas das mulleres e o seu papel 
na sociedade. O antifeminismo tiña daquela 

Impartindo unha clase de clínica ao seu alumnado. Fotografía Marín

Busto de Roberto Nóvoa Santos, obra de Francisco Asorey. 
Facultade de Medicina da Universidade de Santiago
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unha dimensión internacional, que incluía como 
protagonistas a pensadores e científicos de rele-
vo e de múltiples ideoloxías, e entre os médicos 
positivistas xurdiu unha variante con pretensión 
de «base científica»; nese grupo debemos situar as 
intervencións machistas de Nóvoa. As súas dúas 
principais publicacións sobre o tema son: La In-
digencia espiritual del sexo femenino. Las pruebas 
anatómicas, fisiológicas y psicológicas de la po-
breza mental de la mujer. Su explicación biológica 
(1908) e La mujer, nuestro sexto sentido y otros esbo-
zos (1929). En ambas as dúas buscou xustificar con 
razóns biolóxicas a inferioridade da muller e o seu 
papel subordinado ao home. Nóvoa sintonizou co 
machismo dominante entre importantes sectores 
da intelectualidade e comunidade científica espa-
ñola, aínda que o fixo cunha actitude belixerante 
e persistente. Con todo, no terreo práctico apoiou 
mulleres na súa contorna e equipo e mesmo axu-
dou na promoción das súas carreiras profesionais, 
como ocorreu na caso paradigmático das irmás 
Fernández de la Vega. 

O activo e polifacético Nóvoa prestou atención a 
moi variadas problemáticas e mostrou unha es-
pecial preocupación por cuestións como a mor-
te e a relación entre a psique e o corpo. Tratou o 
primeiro tema en El Instinto de la muerte (1927) e 
La inmortalidad y los orígenes del sexo (1931). Sobre 
o segundo salienta o seu discurso académico, El 
problema del mundo interior (1920), e a publicación 
Physis y Psyquis (1922). 

Morreu con 48 anos. O neno que abriu os seus 
intelixentes ollos ao mundo nunha dinámica ci-
dade, que se angustiou vendo os repatriados de 
Cuba, que se sumou ao rexeneracionismo e se 
comprometeu coas ideas de fraternidade, o bri-

COUSAS
CURIOSAS
Situado ideoloxicamente á marxe 
do sistema bipartidista da primeira 
Restauración borbónica, sufriu un forte 
ataque por parte do clero compostelán 
a raíz do discurso que pronunciou 
na inauguración do curso académico 
1920-1921. 

Tivo fama de ser un excelente 
docente. Iniciou unha nova dinámica: a 
presentación de publicacións nas que 
aparecía o nome do mestre a carón do 
dos discípulos. Fomentou a aprendizaxe 
experimental ligada ao laboratorio, 
de xeito continuado, e a creación de 
equipos de investigación estables. 

Roberto Nóvoa manifestouse sobre 
as características biolóxicas das 
mulleres e o seu papel na sociedade. 
O antifeminismo tiña daquela unha 
dimensión internacional. As súas 
dúas principais publicacións sobre o 
tema buscaban xustificar con razóns 
biolóxicas a inferioridade da muller e o 
seu papel subordinado ao home.  

+INFO
Fraga Vázquez, Xosé A. /  González 
Guitián, Carlos (2013): «Roberto Nóvoa 
Santos», en Álbum da Ciencia, Consello 
da Cultura Galega (culturagalega.gal)

CONSULTAR ARTIGO

llante e rebelde estudante, a persoa autodidacta e 
segura de si mesma, a que sufriu polo sectarismo 
e inmobilismo, o excepcional clínico, docente e in-
vestigador, o desacougado ser humano que non 
paraba de facerse preguntas e de cuestionar, o 
que sempre camiñou fronte ao vento, viviu como 
se soubera que ía ter esa morte prematura, apu-
rando a vida, desconforme coa pasividade. 

Retrato de Roberto Nóvoa Santos, 
obra de Carlos Maside

http://www.culturagalega.gal/
http://culturagalega.gal/albumdaciencia/detalle.php?id=449&autor=Roberto%20N%F3voa%20Santos
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ISIDRO PARGA PONDAL
O primeiro xeoquímico español 

Os traballos de Parga Pondal seguen a ser considerados como 
a base do coñecemento xeolóxico actual de Galicia e un dos 
exemplos máis prestixiosos das investigacións do seu eido natural. 
Tamén constitúen os comezos da xeoquímica en España.

Isidro Parga Pondal nunha das súas excursións científicas 
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DATOS 
BÁSICOS
NACEMENTO: Laxe (A Coruña), 1900

FALECEMENTO: A Coruña, 1986

ESTUDOS E FORMACIÓN:
Ensino primario e bacharelato en Santiago
Universidade de Madrid
Eidgenössiche Technische Hoochschule de 
Zürich (Suíza)
Licenciado en Ciencias Químicas
Doutor en Ciencias Xeolóxicas

ALGÚNS DOS SEUS MÉRITOS:
Autor de máis de oitenta traballos científicos.
Foi membro de: Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas e Naturais de Madrid, Sociedade Española 
de Historia Natural, Société Géologique de 
Francia, Société Belge de Géologie et Hydrologie 
e Real Academia Galega.

No ano 1924 publícase en París La géochimie, de 
W. Vernadsky, que se considera o texto fundador 
desta disciplina científica. Moi poucos anos des-
pois, Isidro Parga Pondal formulou a necesidade 
do seu estudo en Galicia e comezou os primeiros 
traballos de investigación cos métodos e obxecti-
vos desta especialidade que se acababa de crear e 
da que se derivaron moi importantes aplicacións 
para o aproveitamento dos recursos xeolóxicos.

Naceu Parga Pondal no seo dunha familia con im-
portantes vínculos universitarios, o que lle permi-
tiu, desde os seus primeiros anos, tomar contacto 
con estes ambientes. A morte temperá do pai, can-
do tiña catorce anos, fixo que fose o seu avó ma-
terno, Isidro Pondal Abente, médico hidrólogo de 
Mondariz, quen máis influíse na súa orientación 
científica cara ao estudo das ciencias naturais. 

Realizou os estudos de Ciencias Químicas na Uni-
versidade Complutense de Madrid, que rematou en 
1922, nun momento de moita relevancia para a cien-
cia española, xa que puido coñecer e formarse a ca-
rón de grandes mestres como Rey Pastor, Del Cam-
po, Moles ou Catalán. Ao ano seguinte de concluír 
a carreira, conseguiu a praza de profesor auxiliar 
de Química Inorgánica e Análise Química da Facul-
tade de Ciencias Químicas, aínda de recente crea-
ción, da Universidade de Santiago de Compostela.

Aínda que xa debía levar o xermolo da preocu-
pación pola aplicación dos seus traballos ao eido 
natural, Parga situou explicitamente o seu interese 
pola orientación da súa especialización en quími-
ca analítica cara ao estudo dos recursos xeolóxi-
cos na lectura do libro La géochimie, de Vernadsky, 
que debeu adquirir pouco despois da súa publica-
ción. De feito, xa en 1927 publica un artigo en El Pue-
blo Gallego de Vigo sobre a «Necesidad del estudio 

geoquímico de Galicia», e nese mesmo ano, nos Ar-
quivos do Seminario de Estudos Galegos, institución 
á que pertencía desde o ano anterior, un traballo de 
investigación nesa especialidade sobre «El conte-
nido en yodo de las principales algas de las costas 
de Galicia». Nese mesmo ano, e tamén nos Arquivos, 
publicou «Sobre a presencia da ilmenita nas areas 
de Galicia. Análisis da ilmenita de Balarés» e «Aná-
lisis da evansita de tres localidades galegas», que 
son considerados os primeiros traballo científicos 
publicados no idioma galego.

Coa contribución da Universidade de Santiago 
(USC) e ao abeiro do Seminario de Estudos Gale-
gos, Parga puido montar o Laboratorio Xeoquími-
co de Galicia, que tamén era o primeiro dedicado 
en España a esta especialidade. Creábase sobre a 
base do antigo laboratorio de química de Antonio 
Casares, a quen se debía en España a introdución 
das máis importantes técnicas de análise espec-
tral. Parga lembraba con emoción, anos máis tar-
de, cando foi nomeado doutor honoris causa da 
USC, o momento en que entrou en contacto cos 

No seu gabinete de traballo no Laboratorio Xeolóxico de Laxe
Cubertas de dúas das súas publicacións
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Primeira versión do mapa petrográfico de Galicia

vellos aparellos: «Al poner mis manos, aún inex-
pertas, en aquellos cacharros, matraces y retortas 
de vidrio, y aquel espectroscopio, que sin duda él 
había usado, sentí, a pesar de mi juventud, una 
emoción en nada inferior a este momento».

Nese laboratorio realizou as análises da ilmenita e 
a evansita dos anteriores traballos e tamén os dos 
minerais galegos que serviron para redactar os 
cinco traballos que publicou en 1930 nos Anales de 
la Sociedad Española de Física y Química, daquela 
xa unha prestixiosa revista no ámbito internacional 
grazas aos traballos de Moles, Catalá ou Cabrera. 

Estes traballos foron os que deron a coñecer a Parga 
entre a comunidade científica española e os que lle 
serviron como aval para obter as bolsas da Junta 
para Amplación de Estudios (JAE), que o levaron ata 
os mellores laboratorios de xeoquímica europeos, 
como o do investigador suízo Paul Niggli, na Esco-
la Superior Politécnica de Zürich. Alí iniciou os tra-
ballos dos que derivaron as súas primeiras publi-
cacións no estranxeiro e que serviron de comezo 
da súa tese de doutoramento sobre as manifesta-
cións magmáticas da Península Ibérica, empregan-
do nela, por primeira vez en España, os índices de 
Niggli nas clasificacións petrográficas, aínda hoxe 
vixentes. Esta investigación, que apareceu nunha 
publicación do Museo Nacional de Ciencias Natu-
rais en 1934, foi, posiblemente, o traballo máis trans-
cendental desta etapa xeoquímica de Parga.

«Si con la cartografía realizada en esos primeros años, posteriores a la 
expulsión de la Universidad, quedan definidas las grandes Unidades 
Geológicas de Galicia, en años sucesivos, con la labor dirigida y coordinada 
desde el Laboratorio Geológico de Lage, de distintos grupos de trabajo, 
procedentes de las principales universidades europeas, se va a conseguir 
un conocimiento de detalle gracias a la realización de numerosas Tesis y 
Tesinas, así como de otros trabajos de investigación» (Parga, 1983)
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En 1935, a Fundación Nacional de Ensaios e Refor-
mas da JAE achegoulle unha importante axuda eco-
nómica ao Labotarorio de Xeoquímica de Galicia, 
que Parga dedicou fundamentalmente ás bolsas 
dos novos investigadores e que lle permitiu come-
zar a formación dun auténtico equipo de investiga-
ción. Pero a historia non lle deu marxe. Os negros 
neboeiros que se congregaron sobre España no 
verán do 36 desataron os odios e os atropelos que 
se viñan alimentando desde había tempo. Houbo 
denuncias sobre a súa persoa, por republicano e 
galeguista, e o propio claustro universitario non fixo 
nada por defendelo. Foi apartado da universidade 
e os traballos de xeoquímica, pioneiros en España 
e dos máis adiantados de Europa, morreron cando 
estaban a dar os seus mellores e vizosos froitos.

Durante a Guerra Civil procurou o acougo fami-
liar en Laxe e, desde alí, para sobrevivir, orientou 
a súa vida profesional cara á industria mineira. Di-
rixiu dúas empresas que tiñan relación cos seus 
coñecementos xeoquímicos, Kaolines de Laxe e 
Titania, S.A. Despois da guerra traballou en Zeltia e 
posteriormente orientou o grupo empresarial dos 
Fernández sobre a existencia de xacementos de 
calcaria en Lóuzara que deron orixe, anos máis 
tarde, á primeira cementeira galega, Cementos del 
Noroeste, S.A. en Oural (Lugo).

En paralelo a esta actividade industrial iniciou 
desde o seu retiro de Laxe excursións pola con-
torna para identificar e cartografar os xacemen-
tos petrográficos galegos que darían orixe á que 
pode ser considerada como a segunda etapa da 
súa vida profesional, a que o leva a fundar, en 1946, 
o Laboratorio Xeolóxico de Laxe. Esta nova etapa, 
dedicada ao estudo, en xeral, da xeoloxía galega, 
comezou, sobre todo, a partir de 1950, cando acep-

tou a colaboración co Instituto Xeolóxico e Mineiro 
de España para a realización das follas correspon-
dentes a Galicia do mapa xeolóxico estatal.

A partir de 1958, o Laboratorio Xeolóxico de Laxe 
iniciou a súa proxección internacional ao entrar 
en contacto coa Universidade de Leiden (Holanda) 
e poñer en marcha, baixo unha dirección conxun-
ta, un programa de investigación xeolóxica do 
territorio galego. Posteriormente, outras universi-
dades francesas, inglesas, holandesas e portugue-
sas puxéronse en relación con Parga e, sempre 
con centro neurálxico en Laxe, levaron adiante un 
proxecto de investigación do medio natural gale-
go que non ten semellanza con ningún outro en 
toda a súa historia. De feito, cando en 1982 se edi-
tou a gran síntese do «Mapa de Geología del Maci-
zo Hespérico», Galicia era unha das zonas xeoloxi-
camente mellor coñecidas da Península Ibérica.

En 1978, a morte en accidente de tráfico do seu 
fillo e colaborador máis directo sumiuno nunha 
fonda depresión que mesmo o levou a matinar 
na destrución de todo o recollido na súa vida in-
vestigadora. A intervención providencial de Isaac 
Díaz Pardo, que lle ofreceu a colaboración do Gru-
po Sargadelos, permitiu que a custodia dos seus 
fondos fose realizada polo Seminario de Estudos 
Cerámicos de Sargadelos e, posteriormente, polo 
Instituto de Xeoloxía da Universidade da Coruña.

No ano 1960 foi nomeado membro numerario da 
Real Academia Galega e, posteriormente, da Real 
Academia de Ciencias de Galicia. Recibiu numero-
sos premios e, en 1983, a Universidade de Santiago 
de Compostela, nun xeito de reparación simbóli-
ca apoiado masivamente polo profesorado, no-
meouno doutor honoris causa. Morreu tres anos 
despois co recoñecemento de todos.

COUSAS
CURIOSAS
A súa colección de Rochas de Galicia, 
depositada no Museo de Historia 
Natural, está constituída por máis de 
cincocentas mostras de investigación, 
acompañadas da etiqueta orixinal da 
investigación.

Fundou un foro de discusión de 
distintos grupos de investigación, e 
convocou en 1965 a Primeira Reunión 
sobre Xeoloxía de Galicia e Norte de 
Portugal, de grande éxito.

En 1940 fundou o Laboratorio 
Xeolóxico de Laxe, onde desenvolveu, 
ata o seu retiro, a súa vida científica e 
profesional. Alí realizou ese primeiro 
mapa xeolóxico moderno de Galicia e 
codirixiu durante máis de vinte anos 
a investigación da xeoloxía galega en 
colaboración con profesores doutras 
universidades europeas.

+INFO
Bugallo, Ánxela (2012): «Isidro Parga 
Pondal», en Álbum da Ciencia, Consello 
da Cultura Galega (culturagalega.gal)

CONSULTAR ARTIGO

http://www.culturagalega.gal/
http://culturagalega.gal/albumdaciencia/detalle.php?id=284&autor=Isidro%20Parga%20Pondal


88

CASIANO DE 
PRADO Y VALLO 
Notable xeólogo español, pioneiro da 
paleontoloxía e da prehistoria en España
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Naceu nunha familia da burguesía compostelá. 
O pai, Melchor de Padro, era de ideoloxía liberal, 
o que non lle impediu manter boas relacións coa 
Igrexa. De feito, foi arquitecto do cabido da cate-
dral de Santiago. O seu fillo Casiano, despois de 
cursar o ensino medio no Colexio Militar de Lugo, 
matriculouse en 1815 na Universidade de Santia-
go para estudar no Colexio de Farmacia, de re-
cente creación. Alí coñeceu a Ramón de la Sagra, 
un ano maior ca el, con quen estableceu fondas 
relacións, reafirmadas pola común afección á na-
tureza e pola acesa defensa do liberalismo e das 
ideas enciclopedistas que profesaban.

En 1817 foi denunciado á Inquisición, que o pro-
cesou e condenou por proposicións e lectura de 
libros prohibidos. Isto levouno a pasar no seu cár-
cere máis de 400 días. Ao saír tivo que marchar 
á Coruña, onde o seu pai estaba agora a exercer 
como arquitecto do Concello. Ao principio axudou 
nos traballos paternos pero sobre todo a partir 
de 1820, e durante o trienio liberal, incorporouse 
activamente na defensa do ideario progresista e 
da Constitución, e participou con entusiasmo na 

Sociedade Patriótica herculina e mesmo defendeu 
coas armas o constitucionalismo cando en 1823 a 
cidade foi asediada polas tropas realistas.

Marchou a Madrid en 1828 para estudar Arquitectu-
ra, pero semella que pola influencia de Xosé María 
Parga, notable galego instalado en Madrid que fora 
ministro da Gobernación e grande afeccionado á 
mineraloxía, orientou a súa vocación cara á enxe-
ñaría de minas, que finalmente estudou en Alma-
dén e Madrid. Esta formación realizada totalmente 
en España contrasta coa doutros enxeñeiros de 
minas que tamén acadaron notabilidade posterior 
pero que completaron os seus estudos na Escola de 
Freiberg (Alemaña), a de máis sona da época.

En 1834 foi nomeado enxeñeiro de minas de terceira 
con praza na biblioteca da Dirección Xeral de Mi-
nas, e un ano máis tarde foi destinado a Tarragona, 
sede do Distrito Mineiro de Aragón e Cataluña, onde 
compaxinou o seu traballo mineiro con actividades 
xornalísticas e políticas de espírito liberal e racio-
nalista, polas que foi expedientado e afastado do 
corpo cando o pronunciamento absolutista de 1840.

Foi un dos país da xeoloxía española xunto con Elhuyar, 
Ezquerra ou Schulz. Os seus traballos sobre a explotación 
mineira e de investigación dos recursos xeolóxicos serviron 
de modelo para moitas xeracións de xeólogos e enxeñeiros. 
Foi pioneiro nos estudos paleontolóxicos e prehistóricos 
en España e está considerado tamén como un precursor 
da práctica do alpinismo e do excursionismo. Nun tempo 
en que a xeoloxía estaba limitada en España nos seus 
horizontes pola intransixencia relixiosa, loitou en solitario 
contra estas restricións.

DATOS 
BÁSICOS
NACEMENTO: Santiago de Compostela, 1797

FALECEMENTO: Madrid, 1866

ESTUDOS E FORMACIÓN:
Colexio Militar de Lugo
Universidade de Santiago de Compostela
Almadén e Madrid
Licenciado en Farmacia
Enxeñaría de Minas

ALGÚNS DOS SEUS MÉRITOS:
Dedicou 14 anos da súa vida a traballar na 
Comisión da «Carta Geológica de la provincia 
de Madrid y la general del Reino» como xefe da 
sección Xeolóxico-Paleontolóxica.

As investigacións que lle deron sona internacional 
foron as paleontolóxicas; considérase o pioneiro 
en España das investigacións en covas e o iniciador 
dos estudos prehistóricos no noso país.
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Protexido polo seu antigo profesor Fernando Caravantes, foi reposto ao 
ano seguinte con destino no distrito da Mancha, que levaba asociado 
o de director das minas de Almadén. Neste establecemento, o primeiro 
produtor mundial de mercurio no seu momento, desenvolveu un ex-
traordinario labor de estudo e xestión da explotación. Dedicoulle inxen-
tes esforzos, mesmo con risco persoal (baixaba todos os días á mina), 
para reordenar os deteriorados sistemas extractivos e de xestión. Pero 
o seu aliñamento coa política progresista de Espartero valeulle, cando 
a caída deste en 1843, a súa destitución por supostas irregularidades na 
dirección da mina que posteriormente se demostrou que eran totalmen-
te infundadas e só froito dos celos e enfrontamentos co xefe do corpo 
de Enxeñeiros de Minas e antigo director da mina, Rafael Cabanillas. De 
todas as maneiras, os tres expedientes dos que foi obxecto pesáronlle 
como unha lousa ata que en 1857 se librou deles.

Despois dun breve paso polos distritos de Murcia e de Galicia e Astu-
rias, Casiano de Prado, farto da persecución da que era obxecto por 
Cabanillas e polo mesmo corpo de enxeñeiros, dimitiu del en 1844. Coa 
axuda do seu amigo La Sagra, conseguiu un posto na empresa privada 
dos xacementos de carbón de Sabero (León) e alí tivo o seu primeiro 
contacto coas formacións xeolóxicas paleozoicas que tanta transcen-
dencia terían despois nos seus traballos científicos. En 1847 volveu soli-

Memoria de Casiano de 
Prado sobre Almadén

Retrato de Casiano de Prado. Óleo de Ignacio 
Burguete. Biblioteca Nacional
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citar o reingreso no corpo de enxeñeiros e un 
ano despois foi destinado ás minas de cobre 
de Río Tinto, en Huelva, nas que só pasaría uns 
meses, pois a final de ano foi nomeado ins-
pector de minas do distrito de Madrid.

Estes trece anos (1835-1848) da vida profesional 
de Casiano de Prado na dirección de diferen-
tes distritos mineiros, así como á fronte das 
minas de Almadén, Sabero e Río Tinto, foron 
dunha constante axitación e confrontamen-
tos, primeiro ao compaxinar as actividades de 
enxeñeiro coas de tipo político e xornalístico, 
sempre no bando liberal, e despois, soamente 
xa como mineiro, pola contundencia e rigor da 
súa xestión técnica. De todos os xeitos, nesta 
época tamén comezou a aparecer o seu talan-
te intelectual con informes modélicos sobre o 
traballo pasado, presente e futuro das minas, 
os recursos xeolóxicos dos distritos nos que 
traballou e, sobre todo, polo interese e curio-
sidade que amosou con relación a determina-
dos achados no eido da paleontoloxía, como 
foron os fósiles que atopou en Almadén e Sa-
bero e que deron orixe aos seus transcenden-
tais traballos sobre esta materia.

A súa vida deu un cambio radical cando se 
creou en 1849 a Comisión para a «Carta Geoló-
gica de la provincia de Madrid y la general del 
Reino» e pasou a formar parte dela como vogal 
e xefe da sección Xeolóxico-Paleontolóxica. Es-
tableceu a súa sede en Madrid e comezou de in-
mediato o traballo de campo para a realización 
do mapa de Madrid, que culminaría coa publi-
cación da Carta e a Memoria correspondentes 

Mapa xeolóxico da 
provincia de Madrid
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en 1864, dous anos antes do seu pasamento. Es-
tes catorce anos de traballo, que poden parecer 
moitos para o obxectivo procurado, foron froito 
dun traballo inmenso e meticuloso de prospec-
ción xeolóxica, repetidas veces mellorado, que 
deu orixe á que foi unha das achegas funda-
mentais da súa vida que mereceu os parabéns 
de todos, especialmente de moitos organismos 
e xeólogos estranxeiros. Mesmo na actualidade 
pode lerse con facilidade e proveito.

Os estudos na provincia de Madrid non foron 
impedimento para que, ao tempo, fixese un 
traballo de prospección e cartografía xeolóxi-
ca en practicamente todo o territorio peninsu-
lar, que chegou a coñecer como ninguén na 
súa época. De feito, para a Comisión do Mapa 
Xeolóxico achegou datos, moitos deles como 
memorias e mapas sobre Segovia, Ávila, León, 
Asturias, Cantabria, Palencia, Salamanca, Mur-
cia, Canarias, etc. Coñécese que en 1857 e 1858 
volveu a Galicia para estudar os terreos siluria-
nos, pero non se ten noticia de datos ou publi-
cacións derivadas deles.

As investigacións que lle deron sona interna-
cional foron as paleontolóxicas, maiormente 
as que realizou en colaboración con Verneuil 
(1805-1873), un dos máis recoñecidos xeólogos 
europeos. Tomou contacto con el a partir de 
1847, cando lle fixo unha consulta epistolar sobre 
uns fósiles atopados en Sabero. En 1851 viaxou a 
París e Londres e coñeceu os máis prestixiosos 
xeólogos europeos, cos que estableceu frutífe-
ras relacións no eido sobre todo dos estudos e 
descubrimentos paleontolóxicos que estaba a 
levar en España. O ano 1855 foi especialmente 
importante, xa que se deron a coñecer fósiles 

da fauna «primordial» de Barrande por primei-
ra vez en España. Estes fósiles, trilobites na súa 
maioría, eran considerados polo paleontólogo 
francés e os seus seguidores como os represen-
tantes da fauna dos terreos máis antigos da te-
rra e, dado o seu elevado grao de organización, 
eran interpretados como un argumento a favor 
das hipóteses creacionistas. De aí o interese e a 
transcendencia que se lles deu.

Foron tamén moi importantes os seus estudos 
sobre o home fósil español, do que se consi-
dera o seu descubridor. Estes traballos tiveron 
como base o coñecemento que adquiriu en Pa-
rís sobre os métodos da nacente ciencia prehis-
tórica, derivados, en boa medida, do contacto 
co francés Prunner Bey, en relación, sobre todo, 
coa análise das industrias líticas (as pedras ta-
lladas polo home). En 1862, en colaboración cos 
franceses Verneueil e Lartet, deu a coñecer a 
existencia, no Cerro de San Isidro, preto de Ma-
drid, de pedras traballadas inequivocamente 
polo ser humano. O feito de que aparecesen en 
terreos moi antigos tiña un transcendental sig-
nificado sobre a suposta antigüidade do home, 
que, segundo os últimos achados prehistóricos 
(entre eles o de Prado), era moi superior ao que 
se admitía polas interpretacións literais da Bi-
blia. Estes traballos, sumados ao feito de ser o 
pioneiro en España das investigacións en co-
vas, serviron para que fose considerado o ini-
ciador dos estudos prehistóricos no noso país.

Por último, tamén ten a honra de ser cataloga-
do como o iniciador da práctica do alpinismo 
en España como consecuencia da súa ascen-
sión, en 1853, á Torre de Llambrión (2646 m), 
nos Picos de Europa, cando aínda ninguén tiña 

Casiano de Prado retratado en París (1856?)
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estas afeccións. O interese por realizar esta ascensión nacera xa, oito anos an-
tes, cando os contemplou por primeira vez nunha excursión realizada desde as 
explotacións en Sabero. O relato que fai da ascensión móstrao non só como un 
xeólogo desexoso de coñecer novos terreos, senón tamén como un amante da 
natureza que tiña xa na súa contemplación e no gozo da paisaxe unha das súas 
paixóns cando pouca xente sentía estes devezos en España. Podemos dicir que 
Casiano del Prado foi, como De Saussure, un xeólogo pioneiro na valoración da 
montaña como espazo iniciático para o descubrimento da paisaxe.

Os seus traballos foron recoñecidos internacionalmente e foi elixido membro 
de varias institucións científicas europeas, nomeadamente da Geological Royal 
Society de Londres (foi por moito tempo o único español que pertenceu a esta 
prestixiosa institución). Morreu en 1866, en Madrid, despois de chegar doente 
dunha excursión de traballo que viña de realizar nas illas Canarias.

+INFO
Díaz-Fierros Viqueira, Francisco (2013): 
«Casiano de Prado y Vallo», en Álbum da 
Ciencia, Consello da Cultura Galega
(culturagalega.gal)

CONSULTAR ARTIGO

COUSAS
CURIOSAS
En 1817 foi denunciado á Inquisición, 
que o procesou e o condenou por 
proposicións e lectura de libros 
prohibidos. Isto levouno a pasar no 
cárcere máis de 400 días.

En Tarragona, compaxinou o seu 
traballo no Distrito Mineiro de Aragón e 
Cataluña, con actividades xornalísticas 
e políticas de espírito liberal e 
racionalista, polas que foi expedientado 
e afastado do corpo cando se produciu o 
pronunciamento absolutista de 1840.

As investigacións que lle deron sona 
internacional foron as paleontolóxicas, 
maiormente as que realizou en 
colaboración co recoñecido xeólogo 
Verneuil (1805-1873). Os seus estudos 
sobre o home fósil español, do que se 
considera o seu descubridor, acadaron 
gran recoñecemento.

Tamén é considerado o iniciador da 
práctica do alpinismo en España pola súa 
ascensión, en 1853, á Torre de Llambrión 
(2646 m), nos Picos de Europa, cando 
aínda ninguén tiña estas afeccións.

Pico «Casiano de Prado», nos Picos de Europa

«Habiendo pasado una parte de 
mi vida en las montañas y con los 
hombres de la naturaleza, á lo menos 
con los que se hallan más cerca de 
ella que los de las ciudades, los he 
mirado siempre con afección y aun 
con respeto, y entre ellos he viajado 
siempre desarmado y sin temor 
alguno. En su trato y comunicación se 
adquiere grande enseñanza: menos 
tendencia á la ambición desatentada y 
otras malas pasiones, la paz del alma, 
la templanza. He salido siempre de 
Madrid con mi brújula y mi martillo, 
ufano y lleno de alegría: á la vuelta 
no entré nunca por sus puertas sin un 
vago sentimiento de tristeza»

Casiano de Prado y Valle, Descripción física 
y geológica de la provincia de Madrid, 1864

http://www.culturagalega.gal/
http://culturagalega.gal/albumdaciencia/detalle.php?id=405&autor=Casiano%20de%20Prado%20y%20Vallo
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Introdutor e propagador da 
química biolóxica en España
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Cando xa Lavoisier acabara coa teoría do floxisto 
e, en parte, polo fracaso do cartesianismo na expli-
cación dos fenómenos vitais, apareceu en Europa 
a finais do XVIII a teoría do vitalismo, que xustifi-
caba a singularidade da materia viva como algo 
totalmente diferente á que procedía do mundo 
inerte ou mineral. A existencia dunha forza vital 
xustificaba o carácter radicalmente distinto da 
materia da que estaban compostos os seres vivos. 
Esta doutrina foi defendida por químicos tan im-
portantes como Berzelius.

A síntese dun composto propio dos seres vivos —a 
urea— a partir de produtos minerais, por Wöhler, en 
1828, demostrou o carácter equivocado do vitalismo. 
Posteriores traballos de químicos como Liebig afon-
daron na idea de que a constitución da materia era 
única para todos os seres, tanto vivos como inertes, 
pero que tamén a química aplicada á materia viva 
tiña aspectos singulares que xustificaban a súa dife-
renciación como unha póla específica desta ciencia 
que pasou a chamarse química orgánica ou quími-
ca biolóxica. Carracido foi un dos introdutores desta 
nova especialidade da química en España e posi-
blemente o seu máis distinguido e notable defensor.

José Rodríguez Carracido estudou a carreira de 
Farmacia na Universidade de Santiago e rema-
touna en 1874 con excelentes cualificacións. A 
pesar do deprimente nivel docente da universi-
dade galega, foi nestes anos cando comezou a 

desenvolver o seu particular pensamento científi-
co cunhas características que con poucas varian-
tes o acompañaron durante toda a súa vida. Pri-
meiramente coa docencia e coñecemento directo 
de González Linares, profesor daquela de Historia 
Natural, de quen coñeceu de primeira man os fun-
damentos do evolucionismo, doutrina da que foi 
sempre un decidido defensor. Do seu idealismo 
krausista tamén adoptou a idea de que o mundo 
se podía interpretar como un organismo —o orga-
nicismo— no que todo estaba interrelacionado. 

Por outra parte, o método experimental como sis-
tema de achegamento á realidade viviuno nos la-
boratorios de Casares e sobre todo de Fausto Ga-
ragarza, o que lle serviu para asentar, polo menos 
no nivel metodolóxico, as súas formulacións posi-
tivistas. Tampouco hai que desbotar as súas pro-
pias lecturas nos últimos anos da carreira, como o 
Curso de psicología, de Ahrens, suxerido por Gon-
zález Linares e, sobre todo, os traballos de divul-
gación de Cánovas del Castillo sobre as doutrinas 
de Spencer e, fundamentalmente, Las doctrinas 
modernas de la Física, de José Echegaray, de quen 
adoptou o seu dinamismo —todo se explica polas 
relacións enerxéticas— e, como consecuencia del, 
o rexeitamento do atomismo. De feito, Carracido 
considerábao o seu primeiro mestre.

Aconsellado e apoiado por González Olivares, tras-
ladouse a Madrid para realizar o doutoramento 

DATOS 
BÁSICOS
NACEMENTO: Santiago de Compostela, 1856 

FALECEMENTO: Madrid, 1928

ESTUDOS E FORMACIÓN:
Universidade de Santiago de Compostela
Universidade Complutense de Madrid
Licenciado en Farmacia
Catedrático de Química Orgánica e Bioloxía

ALGÚNS DOS SEUS MÉRITOS:
Considérase o introdutor da química biolóxica 
en España, antecedente da bioquímica. O seu  
pensamento  científico defendía os  fundamentos  
do  evolucionismo e o organicismo, a  idea  de  
que  o  mundo se  podía  interpretar  como  un  
organismo no que todo estaba interrelacionado. 
Adoptou o  método  experimental  como  sistema  
de  achegamento  á  realidade  nos laboratorios  
de  Casares,  o  que  lle  serviu  para  asentar,  
polo  menos no  nivel  metodolóxico,  as  súas  
formulacións  positivistas. 

Co seu talante dialogante e progresista, Rodríguez Carracido 
foi un dos científicos españois que máis se distinguiu desde o 
eido da química na defensa dunha ciencia moderna e aberta 
ás correntes intelectuais do momento. 
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coa idea de comezar a carreira docente uni-
versitaria. De todas as maneiras, as dificulta-
des económicas polas que pasou inicialmente 
forzárono a presentarse a unhas oposicións 
a Farmacia Militar, que quitou co número un 
e que o afastaron temporalmente da capital. 
Convocadas as oposicións á cátedra de Quí-
mica Orgánica da Facultade de Farmacia da 
Complutense, volveu a Madrid para preparalas 
e gañalas, despois dunha brillante pero con-
trovertida oposición, en 1881. 

O seu traballo na universidade, durante os 
anos á fronte da cátedra de Química Orgá-
nica, foi de excepcional calidade tanto polo 
seu verbo fácil e suxestivo como polos conti-
dos anovadores e iniciativas a prol do ensino 
práctico. Defendeu a necesidade das visitas 
ao estranxeiro e solicitou unha estancia no la-
boratorio de Berthelot, que foi rexeitada polo 
ministerio correspondente porque non resul-
taba «decoroso que un maestro de reconocido 
mérito fuera a estudiar lejos de la universidad».

En 1898 gañou a cátedra de Química Biolóxica, 
coa que desenvolveu a docencia e os traballos 
de investigación máis xenuínos e polos que 
pode ser considerado como o introdutor desta 
materia en España e antecedente dos de bio-
química. De feito, dous anos antes de acceder 
a esta cátedra, nos cursos de Estudos Superio-
res do Ateneo impartiu unas conferencias so-
bre Problemas bioquímicos que poden conside-
rarse as primeiras formulacións públicas desta 
ciencia en España.

O outro fogar de Carracido en Madrid foi o Ate-
neo, o espazo onde se presentaba e discutía a 
cultura máis actual do momento. Asistiu desde 
os primeiros días na capital madrileña ás se-
sións públicas e fíxose socio en 1876, en canto 
gañou os primeiros cartos. Alí atopou os seus 
primeiros compañeiros ideoloxicamente afíns, 
como foi o caso do químico galego Rodríguez 
Mourelo. Tamén tivo nesta institución os seus 
primeiros recoñecementos públicos, como 
cando pronunciou unha conferencia sobre a 
interpretación científica da emoción estética. 

De feito, entre clases e conferencias, Carracido 
realizou máis dun cento de intervencións no 
Ateneo madrileño, ademais de exercer como vi-
cepresidente da institución e ser proposto para 
presidente, cargo que non aceptou.

Na súa dilatada vida académica exerceu impor-
tantes postos de xestión: decano da Facultade 
de Farmacia de Madrid (1908-1916) e reitor da 
Universidade Complutense (1916-1927). Foi promo-
tor e fundador da Sociedade Española de Física 
e Química (desde 1903) e da Asociación para o 
Progreso das Ciencias (desde 1908). En 1907 par-
ticipou na creación da Junta para Ampliación de 
Estudios, na que exerceu un importante traballo 
de promoción das ciencias, fundamentalmente 
as relacionadas coa Química. Foi numerario das 
Academias de Ciencias Exactas, Físicas e Naturais 
(1888), de Medicina (1906) e da Española (1908). A 
Real Academia Galega nomeouno académico 
de honra en 1922. Foi doutor honoris causa polas 
tres universidades portuguesas: Lisboa, Porto e 
Coímbra, senador pola Universidade de Granada 
(1910-1923) e, a partir de 1923, senador vitalicio.

José Rodríguez Carracido, 
Química Orgánica (Barcelona, Soler, 1900)

Placa dunha rúa en Madrid Carracido con Einstein á saída do Pazo Real, 
logo de visitar a Alfonso XIII (1923)

Grupo de científicos españois con Albert Einstein,
 durante a visita deste a España, en 1923
(Carracido é o que está sentado á súa  dereita)
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Rodríguez Carracido, co uniforme da Farmacia Militar, entre o 
presidente do Directorio, Primo de Rivera, e El-Rei, na homenaxe 
que lle ofreceu o Colexio de Farmaceúticos de Madrid en 1924

Dos libros publicados por Carracido pódense sina-
lar, por unha parte, os de carácter máis especulati-
vo, onde nos amosa as súas teorías evolucionistas 
e cosmolóxicas, como La nueva química, introduc-
ción al estudio de la Química según el concepto me-
cánico (1897) e La evolución en la Química (1894); e, 
por outra, os textos académicos, como o Tratado 
de Química Orgánica teórico y práctico (1890) e o 
Tratado de Química Biológica (1903), así como os de 
divulgación sobre estas materias editados nos po-
pulares Manuales Soler. Tamén publicou diferen-
tes artigos científicos en revistas nacionais e in-
ternacionais sobre temas químicos e bioquímicos.

Son salientables os seus traballos sobre historia 
da ciencia española, como os Estudios histórico-
-críticos de la ciencia española (1897), a novela 
autobiográfica La muceta roja (1890) e un ensaio 
dramático-histórico sobre Jovellanos (1893). Moi-
tas das numerosísimas conferencias que pronun-
ciou foron publicadas e, así mesmo, habería que 
destacar o seu labor como divulgador da ciencia 
en diversas revistas e xornais españois. A proble-
mática galega tampouco lle foi allea e desenvol-
veuna sobre todo no Almanaque Gallego e en La 
Pequeña Patria.

O seu pensamento científico estivo marcado ini-
cialmente por Ahrent, Spencer e Berthelot. Dos 
dous primeiros tomaría o seu evolucionismo e 
organicismo, que o levaría a considerar un mun-
do en constante cambio e totalmente interrela-
cionado. Do terceiro, collería a súa valoración da 
enerxía como principio fundamental do compor-
tamento da materia, que o levaría a rexeitar o ato-
mismo defendido por algúns químicos. Ao final 
da súa traxectoria científica rematou por aceptar 
o atomismo, pero considerando que «los átomos 

no son otra cosa que centros complejos de fuerzas 
electromagnéticas», formulación coa que tentaba 
compaxinar o seu dinamismo coas novas teorías.

Politicamente podería ser definido como liberal, 
demócrata e republicano. Porén, o seu comporta-
mento real con dificultade encaixaría plenamente 
con calquera destas opcións, pois o seu talante dia-
logante e antidogmático fixo que colaborase prac-
ticamente con todo o abano político. Defendeu un 
rexionalismo moderado e tivo moi boas relacións 
con intelectuais galeguistas, nomeadamente con 
Castro López, Labarta Pose e, sobre todo, Murguía e 
Curros Enríquez. Este último chegou a afirmar que 
Carracido xunto con Brañas e Murguía representa-
ban a trindade do Rexionalismo galego.

+INFO
Díaz-Fierros Viqueira, Francisco (2013): 
«José Rodríguez Carracido»,  en Álbum 
da Ciencia, Consello da Cultura Galega
(culturagalega.gal)

CONSULTAR ARTIGO

COUSAS
CURIOSAS
Exerceu  importantes  postos de xestión: 
decano da Facultade de Farmacia  de  
Madrid  e  reitor  da  Universidade  
Complutense, promotor e  fundador  
da  Sociedade  Española  de  Física  
e Química e da Asociación para  o 
Progreso  das  Ciencias. Participou  na  
creación  da  Junta  para  Ampliación  
de Estudios,  foi  numerario  das 
Academias de Ciencias Exactas, 
Físicas e Naturais,  de  Medicina  e  da 
Española. A  Real  Academia  Galega  
nomeouno  académico de  honra  en 
1922.  Foi  doutor  honoris  causa  polas 
tres  universidades  portuguesas: 
Lisboa,  Porto  e Coímbra; senador pola 
Universidade de Granada (1910-1923)  
e, a  partir  de  1923,  senador vitalicio.

Defendeu  un rexionalismo  moderado  e  
tivo entre os seus amigos a  intelectuais  
galeguistas como Castro  López,  
Labarta  Pose  e,  sobre  todo,  Murguía 
e Curros  Enríquez, cos que se dicía 
que representaba  a trindade  do  
Rexionalismo  galego.

http://www.culturagalega.gal/
http://culturagalega.gal/albumdaciencia/detalle.php?id=412&autor=Jos%E9%20Rodr%EDguez%20Carracido
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En 1786, ao falecer o seu tío, trasladouse a Santiago 
para continuar os estudos eclesiásticos, unha for-
mación que lle viña máis por imposición da fami-
lia que por vocación. A precariedade económica 
na que se desenvolvía e que lle facía moi difícil 
continuar coa súa formación, resolveuse en 1787, 
cando gañou unha bolsa do Colexio Menor de San 
Xerome, o que lle deu a posibilidade de proseguir 
cos estudos. 

En 1790 acadou o grao de Bacharel en Filosofía e 
cinco anos despois o de Teoloxía, aínda que re-
nunciou aos votos sacerdotais porque decidiu de-
dicarse ao mundo das ciencias naturais e exactas, 
que sempre lle interesara. De xeito constante e 
moitas das veces autodidacta e a través das lectu-
ras de científicos recoñecidos, como o inglés Isaac 
Newton, o suízo Leonhard Euler e o francés Jean 
D’Alembert (1717-1783), formouse no coñecemento 
da matemática e da física. Tamén recibiu leccións 
do catedrático da Universidade compostelá Luis 
Marcelino Pereira. Pouco a pouco foi gañando o 
respecto do claustro e das aulas en Fonseca.

En 1801 obtivo a praza de catedrático de Matemá-
ticas da Universidade de Santiago. Desde este mo-
mento, o chamado matemático de Bermés fomen-
tou o estudo das ciencias exactas na Universidade 
compostelá e comezou a interesarse pola botáni-
ca. Tamén iniciou relacións sociais e de amizade 
con representantes do liberalismo progresista do 
momento e que por idade xa dispuñan de recoñe-
cemento académico ademais de político: o cate-
drático do Colexio de Farmacia Julián Suárez Frei-
re, co que mantivo unha estreita amizade ao longo 
da súa vida, o cóengo Pedro Antonio Sánchez e o 
impresor Manuel Antonio Rey (Rey Chiquito). Este 
ambiente permitiulle, en parte, poder ter acceso a 
outras universidades e entidades de investigación 
europeas, ás que se desprazou entre 1803 e 1820. 
A súa primeira saída ao estranxeiro, entre 1803 e 
1806, tivo como destino París, a onde se foi como 
docente de Astronomía. 

En 1806 foi nomeado polo Goberno de España co-
misario das Operacións para a Medición do Meri-
diano de Dunquerque a Basilea, un proxecto que 

Nacido no seo dunha familia labrega do Deza, José Rodríguez 
mostrou desde moi cedo boa disposición para os estudos. A 
súa formación inicial tivo lugar, a partir de 1780, no Colexio de 
Humanidades de Monforte de Lemos, no que tiña un tío que era 
membro da Congregación de Mercedarios que dirixía o Colexio.

JOSÉ RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ
O matemático de Bermés

 

DATOS 
BÁSICOS
NACEMENTO: Lalín, 1770

FALECEMENTO:  Santiago de Compostela, 1824

ESTUDOS E FORMACIÓN:
Colexio de Humanidades de Monforte de Lemos
Colexio Menor de San Xerome
Universidade de Santiago de Compostela
Bacharel en Filosofía e Teoloxía
Catedrático de Matemáticas

ALGÚNS DOS SEUS MÉRITOS:
Fomentou o estudo das ciencias exactas na 
Universidade compostelá e manifestouse como 
grande impulsor desta a través da defensa dos 
colexios prácticos, aqueles que recollían o interese 
ilustrado polas ciencias «útiles».

Foi nomeado polo Goberno de España comisario 
das Operacións para a Medición do Meridiano 
de Dunquerque a Basilea. Tamén se lle encargou  
que, desde Cádiz, fixese as medicións e os cálculos 
precisos para elaborar un mapa exacto de España.
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formaba parte dunha iniciativa internacional 
dirixida por dous científicos franceses, o xeó-
grafo e astrónomo Pierre Françoise André 
Mechain e o matemático e tamén astrónomo 
Jean-Baptiste-Joseph Delambre. En 1808 conti-
nuou a formar parte da Comisión para o Tramo 
Español da Prolongación do Meridiano de Bar-
celona ás illas Baleares. 

A Xunta Central Suprema encargoulle a Rodrí-
guez, en 1808, que desde Cádiz fixese as me-
dicións e os cálculos precisos para elaborar 
un mapa exacto de España. Entre 1809 e 1811 o 
matemático galego trasladouse a Londres por 
orde da mesma Xunta Central para continuar 
coas súas investigacións científicas noutros 
centros sobranceiros. Nestes anos é cando es-
cribe para a Royal Society de Londres a memo-
ria Observations on the measurement of threes 
degrees of the meridian, conductery in England 
by Lieutemant Colonel William Mudg. O texto foi 
posteriormente publicado nas Philosophical 
Transactions (1812), traducido ao francés por 
Delambre para Connaissance des Temps e ao 

castelán polo astrónomo galego Ramón María 
Aller Ulloa (1878-1966) para o Seminario de Es-
tudos Galegos. 

Nesta memoria nárrase a historia das expedi-
cións para confirmar as previsións teóricas de 
Christiaan Huygens (1629-1695) e Isaac Newton 
(1643-1727), segundo as cales o movemento de 
rotación ocasionaría diferenzas na forza da 
gravidade e, polo mesmo, a forma da Terra non 
sería unha esfera perfecta senón que estaría 
lixeiramente afundida nos polos. Case todas 
as medicións coincidían, con pequenas va-
riacións, cos seus resultados e no valor da ex-
centricidade, todas excepto unha, aquela feita 
polo físico británico John Mudge (1721-1793), 
desenvolvida tamén con moita precisión pero 
que chegaba a unha conclusión totalmente 
oposta á de Rodríguez, xa que segundo esta 
teoría a Terra estaría achatada polo ecuador. 

O matemático de Bermés amosou que existía 
un erro nos cálculos de Mudge, en concreto na 
determinación da latitude da estación de Ar-

bury Hill. Refixo todas as operacións para que 
os resultados cadrasen cos das outras medi-
cións e acadou como valor da excentricidade 
1/320, moito máis preciso que o de 1/206 que 
dera Delambre, de quen ademais Rodríguez 
adoptara o interese pola lonxiometría que 
posteriormente o levaría a colaborar nas ba-
ses unificadoras das pesas e das medidas en 
España e Alemaña.

Os Colleges, a Royal Society, institución coa 
que o profesor Rodríguez colaboraba desde 
1797, e outros centros de investigación recoñe-
ceron deseguido o valor da súa contribución. 
Mesmo o profesor de Matemáticas da Univer-
sidade de Edimburgo John Leslie (1766-1832) 
deixou constancia do avance debido á preci-
sión de cálculo de Rodríguez no tomo I da En-
cyclopaedia Britannica (1768-1781). 

Entre 1812 e 1814 Rodríguez volveu facerse 
cargo da cátedra de Matemáticas Sublimes 
na Universidade de Santiago e manifestouse 
como grande impulsor da ciencia e da difu-

Medallón co retrato de José Rodríguez González, na fachada 
norte do Paraninfo da Universidade de Zaragoza

Colección de modelos cristalográficos de  René J. Haüy,
conservada no Museo de Historia Natural da USC
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sión desta a través da defensa dos colexios 
prácticos, aqueles que recollían o interese 
ilustrado polas ciencias «útiles». Nunha carta 
a Suárez Freire (sen data), José Rodríguez co-
méntalle, sobre o Colexio de Farmacia, «que los 
discípulos de estos colegios deberán aventa-
jarse y sobresalir, más que los estudiantes de 
pío pío de nuestras mezquinas universidades. 
Aquellos esparcirán insensiblemente en la Na-
ción una masa de luces y conocimiento sobre 
las ciencias naturales y sus utilísimas aplica-
ciones de que no son capaces estos últimos». 

O feito de acadar outra axuda económica 
para unha estancia científica no estranxeiro 
determinou que viaxase de novo a Francia e 
tamén a Alemaña, entre 1814 e 1817. Esta nova 
viaxe fíxoa por encargo do Goberno e para 
ampliar estudos en ciencias naturais na Esco-
la de Minas de Freiberg e na Universidade de 
Göttingen, centro mundial do coñecemento 
xeolóxico. Durante esta segunda estancia por 
Europa, Rodríguez completou os seus coñe-
cementos en mineraloxía e coñeceu o abade 
René J. Haüy (1743-1822), o pai da cristalografía 
moderna. A este científico uniuno unha forte 
amizade persoal e mostra disto é a colección 
de 1024 modelos cristalográficos catalogados 
e ordenados coa que o científico francés aga-
sallou ao matemático galego. Esta colección, 
da que só existen dúas coma ela no mundo, 
logo de pasar por distintas mans tras a morte 
de Rodríguez, foi adquirida pola Universida-
de compostelá –alí se atopa hoxe–, algo que 
foi moi positivo para os inicios dos estudos 
da cristalografía en España, anteriores aos de 
Inglaterra ou Francia. Nesta segunda viaxe ta-
mén coñeceu a Delambre e o científico alemán 

Abraham Gottlob Werner (1749/50-1817), o fun-
dador da xeognosia. 

José Rodríguez publicou dous artigos máis. 
Un referido a temas de xeodesia, «Veber die 
Gröfsenverhältnisse des Erd-Sphäroids (Sobre 
as proporcións do esferoide terrestre)», publi-
cado en 1817 na revista Zeitschrift für Astrono-
mie und verwandte Wissenschadften cando xa 
o matemático galego regresara a España da 
súa estancia en Alemaña. O outro está referido 
ao tema xeolóxico e foi publicado na revista 
Annales de chimie et de physique (vol. xx, París, 
1822), baixo o título «Notice géognostique sur la 
Sierra Nevada». 

En 1818, o emperador ruso Alexandre II ofre-
ceulle a dirección do Observatorio Astronó-
mico de San Petersburgo. Rodríguez decidiu 
consultalo co Goberno de España, que, ante a 
posibilidade de perder a capacidade científica 
do galego, lle ofreceu o mesmo posto en Ma-
drid desde 1819. O matemático aceptou unha 
vez que renunciou á titularidade da cátedra na 
Universidade de Santiago. Foi nomeado direc-
tor do Observatorio Astronómico e profesor de 
Astronomía do Museo de Ciencias Naturais. En 
1821 accedeu á cátedra de Astronomía da Uni-
versidade Central. 

Ademais do legado cristalográfico de Rodrí-
guez á Universidade de Santiago, o matemáti-
co de Bermés sempre enviou libros e material 
de laboratorio e científico para a Academia 
galega, mesmo produtos químicos para Far-
macia e Medicina. De feito, algún do rudimen-
tario instrumental empregado polo xeógra-
fo Domingo Fontán na elaboración da Carta 
geométrica de Galicia acadouno Rodríguez nas 

Busto de José Rodríguez González en Bermés, Lalín
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súas comisións científicas e de estudos por Euro-
pa. Este instrumental atópase hoxe en exposición 
nunha das salas do Museo de Ciencias Naturais 
da Universidade de Santiago.

A vinculación de Rodríguez coa política sempre 
foi activa e sumouse aos liberais máis progresistas 
do momento. O racionalismo científico que o ca-
racterizou fixo que aceptase o liberalismo como a 
fórmula política máis axeitada para avanzar cara 
á modernización da sociedade, aínda que recoñe-
cía, igual que a maioría dos científicos da época, a 
existencia dunha forza contraria, a Igrexa. Consi-
deraba que o clero en xeral e os bispos en particu-
lar eran «infames españoles y malísimos ministros 
del Señor» (carta a Suárez Freire, 11/04/1821). Baixo 
esta condición ideolóxica liberal foi elixido depu-
tado por Galicia nas primeiras eleccións do trienio 
liberal (1820-1823). Durante as lexislaturas de 1820, 
1821 e a extraordinaria de 1821-1822, foi membro das 
comisións de Mariña, Pesos e Medias, fomento da 
Minaría de Nova-España e Etiqueta. 

Declarouse a favor da división provincial de Ga-
licia coa creación dunha quinta provincia con 
capital en Santiago de Compostela e mostrou in-
terese por promover o coñecemento científico e 
o fomento da industria, a imaxe do que estaba a 
acontecer noutros estados europeos. Isto levouno 
a defender a creación dunha Universidade Cen-
tral, en Madrid, coa pretensión de reunir «una gran 
masa de luces para que pueda difundirse después 
por las provincias [...]. En ella se reunirían no sólo 
los sabios de la Nación sino también los de las na-
ciones extranjeras» (Diario de Sesión de las Cortes, 
09/06/1821). 

Reinstaurado o absolutismo, Rodríguez foi afas-
tado da cátedra de Astronomía da Universidade 

Central e fuxiu a Portugal. De novo aproveitou a 
súa estancia fóra para completar o seu coñece-
mento nas universidades de Coímbra e Lisboa, 
aínda que por motivos de saúde tivo que regresar 
a Galicia pouco despois, entre agosto e setembro 
de 1824. De volta en Compostela foi acollido na 
casa do seu amigo Suárez Freire, o seu herdeiro 
universal, e deixoulle a lexítima dos pais aos dous 
irmáns. Finou o 30 de setembro de 1824, o mesmo 
día que testou, na parroquia de San Froitoso. Foi 
soterrado na igrexa de Santo Agostiño de Santia-
go, tal e como deixara escrito no testamento; po-
rén, no templo non se atopa inscrición ningunha 
que nos confirme este dato. 

+INFO
Barral Martínez, Margarita (2012):
«José Rodríguez González», en Álbum da 
Ciencia, Consello da Cultura Galega
(culturagalega.gal)

CONSULTAR ARTIGO

COUSAS
CURIOSAS
Renunciou  aos  votos  sacerdotais  
porque  decidiu  dedicarse  ao  mundo  
das  ciencias  naturais  e  exactas.

Durante  a súa segunda  estancia  
por Europa,  completou  os  seus  
coñecementos  en  mineraloxía  e  
coñeceu  o  abade René  J.  Haüy  
(1743-1822),  o  pai  da  cristalografía 
moderna.  O científico francés 
agasallouno cunha  colección de  1024  
modelos  cristalográficos  catalogados e  
ordenados. Só  existen  dúas  coleccións 
coma esta  no  mundo, e a de Rodríguez 
fica exposta no Museo de Historia 
Natural da USC.

Escribiu  para a Royal Society de 
Londres a memoria Observations on 
the measurement of threes degrees of 
the meridian, conductery in England 
by Lieutemant Colonel William Mudg 
e amosou que existía un erro nos 
cálculos de Mudge,  na determinación 
da latitude da estación de Arbury 
Hill. Refixo os cálculos e achegou un 
resultado máis preciso.

«[...] que los discípulos de estos 
colegios deberán aventajarse y 
sobresalir, más que los estudiantes 
de pío pío de nuestras mezquinas 
universidades. Aquellos esparcirán 
insensiblemente en la Nación una 
masa de luces y conocimiento sobre 
las ciencias naturales y sus utilísimas 
aplicaciones de que no son capaces 
estos últimos» 

José Rodríguez González, carta a Suárez Freire 

http://www.culturagalega.gal/
http://culturagalega.gal/albumdaciencia/detalle.php?id=313&autor=Jos%E9%20Rodr%EDguez%20Gonz%E1lez
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Neste observatorio naceu o interese polos proble-
mas gandeiros de Galicia. En 1901, tras un problema 
disciplinario cun superior, foi trasladado a Grana-
da, pero conseguirá regresar ao ano seguinte. Non 
obstante, tras ascender ao grao de capitán, soli-
citou a excedencia. O seu temperamento e a súa 
tenacidade chaman a atención desde o inicio da 
súa actividade profesional.

Rof Codina foi seguramente o máis coñecido dun 
amplo grupo de técnicos agropecuarios que, ten-
do en común non seren galegos, traballou arreo a 
prol da renovación técnico-produtiva da agricultu-
ra galega ao longo do século XX, pero en especial 
nas favorables condicións sociais e políticas an-
teriores ao golpe de Estado de 1936. De formación 
esencialmente autodidacta, a súa actividade tivo 
dous eixes moi claros: por unha banda, a aplica-
ción e a divulgación de novidades zootécnicas e 
a posta en práctica de medidas de hixiene pecua-
ria que redundasen nunha mellora substancial do 

continxente gandeiro; por outra, a organización e 
a valorización da profesión veterinaria nun marco 
no que a acción do Estado era aínda escasa. Esta 
actividade corporativa hai que enmarcala nun 
contexto de puxa cos enxeñeiros agrónomos.

Publicista incansable, escribiu o seu primeiro arti-
go sobre a gandaría galega nun xornal lugués en 
1899. A este seguiríanlle arredor de tres milleiros 
de traballos ao longo da súa fecunda vida. Axiña 
principiou tamén a relación co grupo da revista 
Prácticas Modernas da Coruña, de cuxo consello 
de redacción formará parte. Coa organización do II 
Congreso Agrario Galego (Lugo, 1906), a súa notorie-
dade acadou xa carácter nacional. A colaboración 
cos grupos organizados de técnicos agraristas, xun-
to coa súa preocupación pública pola organización 
e mellora do mundo agrario, máis alá do que atinxía 
estritamente a súa profesión, levouno a participar 
de cheo no movemento agrarista, especialmente en 
Solidaridad Gallega e en case todas as asembleas 

Fillo dun ferreiro catalán e pai do prestixioso médico e ensaísta 
Juan Rof Carballo, estudou Veterinaria en Madrid e en 1898 
opositou ao corpo de Sanidade Militar. O seu primeiro destino 
foi Lugo, cidade na que estableceu contacto co país ao que 
dedicaría o resto da súa vida. 

JUAN ROF CODINA
   O veterinario catalán de Galicia

DATOS 
BÁSICOS
NACEMENTO: El Prat de Llobregat 
(Barcelona), 1871

FALECEMENTO:  Lugo, 1969

ESTUDOS E FORMACIÓN:
Escola Superior de Veterinaria de Madrid
Licenciado en Veterinaria

ALGÚNS DOS SEUS MÉRITOS:
Instalou, co seu cuñado Jesús Carballo, veterinario 
tamén, a primeira clínica veterinaria galega e do 
Estado: a Gran Clínica Veterinaria de Lugo, que tiña 
a representación exclusiva das vacinas do Instituto 
Pasteur para Asturias e Galicia, e que publicou un 
Boletín propio no que se daban a coñecer novidades 
profilácticas e remedios sanitarios.

Seu é o primeiro estudo de caracterización das 
razas bovinas galegas, na procura da mellora 
xenética, e que será a base das investigacións 
posteriores. Este estudo de razas autóctonas 
abranguía tamén as equina e porcina.
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agrarias galegas, así como a colaborar activa-
mente con sindicatos, sociedades agrarias e so-
ciedades de seguros mutuos gandeiros. 

O seu coñecemento dos problemas e das ne-
cesidades da gandaría galega tiña unha ver-
tente práctica como colaborador e impulsor 
de moitas das sociedades pecuarias, indepen-
dentemente da súa filiación: solidarias pri-
meiro, católicas desde a ditadura de Primo de 
Rivera, pero tamén as laicas republicanas de 
Ortegal, Ribadeo ou Bergantiños.

A súa preocupación pola renovación agrope-
cuaria de Galicia atinxiu tanto os aspectos or-

ganizativos como a propia mellora técnica. En 
canto ao primeiro, puxo unha énfase especial 
na creación de sociedades de seguros mutuos 
—ao que dedicou algunhas das súas primeiras 
publicacións— que permitisen facer rendible a 
produción gandeira aos pequenos produtores 
para compartir riscos en caso de enfermidade. 
Movido por este interese chegou mesmo a or-
ganizar persoalmente algunhas destas socie-
dades. Tamén foi un dos primeiros impulsores 
da comercialización cooperativa do gando 
por parte das sociedades.

As necesidades zoosanitarias foron a súa 
primeira preocupación ao se instalar en Gali-

cia. Converteuse no primeiro divulgador dos 
traballos de Pasteur sobre a nacida (carbun-
cho bacteridiano), cando esta enfermidade 
decimaba o gando bovino de parroquias 
enteiras, e o gripo (febre aftosa). Despois de 
abandonar o Exército, instalou co seu cuñado 
Jesús Carballo, veterinario igual ca el, a pri-
meira clínica veterinaria galega, que tamén 
foi a primeira do Estado no seu xénero: a 
Gran Clínica Veterinaria de Lugo, que tiña a 
representación exclusiva das vacinas do Ins-
tituto Pasteur para Asturias e Galicia, e que 
publicou entre 1908 e 1909 un Boletín propio, 
moi difundido, no que se daban a coñecer 

Redacción de La Idea Moderna, de Lugo, en 1904. Rof Codina é o primeiro, sentado, á dereita Rof Codina vacinando contra o carbuncho bacteridiano. A Coruña, 1910
Prácticas cos alumnos da Escola de Veterinaria de Santiago, en 1911, medindo unha res
Cuberta do folleto La raza bovina gallega, de Rof Codina
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novidades profilácticas e remedios sanitarios de 
necesaria aplicación en Galicia. 

Nas primeiras oposicións ao corpo de Inspector 
de Hixiene Pecuaria, acabado de crear, obtivo a 
segunda praza —detrás do seu amigo Gordón 
Ordás— e escolleu como destino A Coruña, onde 
residirá desde 1910 e onde o seu traballo acada-
rá unha nova dimensión. Aquí vai colaborar con 
Hernández Robredo no programa de mellora pe-
cuaria deseñado desde a Granxa coruñesa, en co-
laboración con medios agraristas. 

Será tamén un activo promotor e organizador de 
concursos de gando en colaboración coa Granxa 
e chegará a todos os recunchos do país como 
membro de innumerables xurados de cualifica-
ción, nos que introduce novos sistemas de avalia-
ción e medición, co obxecto de perfeccionar uns 
mecanismos de selección dos exemplares máis 
idóneos para ser cerna da nova raza mellorada. 
Mesmo inventou o «Compás Rof» para lograr unha 
máis perfecta forma de medición. Rachou así cos 
vellos concursos do XIX, máis aristocráticos que 
labregos, que premiaban, sen outro criterio nin 
obxectivo, as características estéticas dos animais 
máis que as súas condicións para a produción. Ta-
mén se lle debe a Rof Codina o primeiro estudo de 
caracterización das razas bovinas galegas, feito 
nos anos dez na procura dunha fundamentación 
da súa mellora xenética, e que será a base dos es-
tudos posteriores. Aquel estudo de razas autócto-
nas abranguía tamén as equina e porcina.

Os concursos de gando foron unicamente unha 
das facetas da súa múltiple actividade, comple-
tada coa divulgación das vantaxes dos seguros 
mutuos, a organización de festas da árbore, etc. 
Tamén exerceu a docencia na Granxa coruñesa a 

raíz da instalación da Escola de Peritos Agrícolas 
entre 1919 e 1923. Foi divulgador e vulgarizador de 
todo tipo de cuestións relacionadas coa gandaría 
en toda a súa amplitude.

Outra das súas facetas principais foi a organiza-
ción do servizo e a profesión veterinaria desde o 
punto de vista corporativo, o que lle custou non 
poucas contrariedades: na ditadura de Primo de 
Rivera foi expedientado e destinado forzoso a Cór-
doba. En 1932, no tempo da República, ocupou o 
máximo cargo na Inspección de Hixiene Pecuaria, 
á vez que a profesión veterinaria lograba por fin 
crear a Dirección Xeral de Gandaría, co impulso, 
entre os principais, de Rof Codina e Gordón Ordás. 

O golpe de Estado de 1936 sorprendeuno en 
Leipzig, no VI Congreso Mundial de Avicultura. Vol-
veu a España polo territorio leal, para xuntarse coa 
familia en Madrid, onde permaneceu toda a gue-
rra como director xeral de Gandaría. Esta lealda-
de republicana valeulle un novo expediente e un 
novo desterro ao finalizar a contenda, en aplica-
ción agora da Lei de responsabilidades políticas¸ 
cuxas consecuencias se estenderon ao longo da 
Ditadura, e as autoridades franquistas obrigárono 
a xubilarse en 1944. Nin por iso minguou o seu ac-
tivismo divulgador desde a Estación Pecuaria de 
Lugo ou desde a súa Cátedra Ambulante de Divul-
gación Pecuaria, coa que seguiu a percorrer toda 
a provincia luguesa.

Certamente, non foi Rof Codina un investigador en 
senso estrito, pero si un experimentador constante 
de toda caste de novidades que puidesen ser apli-
cadas ao sector gandeiro galego. Nin a gandaría 
galega, nin a profesión veterinaria, nin sequera as 
formas de organización campesiña en relación co 
mercado gandeiro serían o que foron de non ser 

Concurso de gandos realizado en Carballo no ano 
1911. Cualificación dun becerro por parte dos 
veterinarios Ignacio Varela, Santos Romero e 
Rof Codina
Impartindo una charla a través da Cátedra de 
Divulgación Pecuaria de Galicia (sen data)
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polo seu labor. Por outra parte, foi un pioneiro ao superar cos seus traballos 
os estritos límites clínicos da actuación veterinaria para incorporar unha forte 
compoñente preventiva. Tamén seguen a ser válidos, e citados decote aínda na 
actualidade, os seus estudos sobre as razas autóctonas.

Ao longo da súa carreira escribiu multitude de traballos científicos e de divul-
gación, coa intención de difundir as novas teorías e innovacións agropecua-
rias. Foi colaborador habitual de diferentes medios xornalísticos: La Vanguar-
dia, La Voz de Galicia —onde se encargou da sección «Galicia Pecuaria»— ou El 
Progreso, entre outros. Participou en iniciativas culturais, como a oposición ao 
derrubamento da muralla romana da cidade de Lugo na década dos vinte, can-
do logrou disuadir os impulsores da idea cun cálculo detallado dos carros do 
país que serían necesarios para levar a cabo a operación de trasladar a pedra 
aos portos da Coruña e Vigo, e mais do espazo físico necesario para efectuala. 

En 1964 foi nomeado Lucense do Ano e concedéuselle a Medalla de Ouro da 
Asociación Nacional Veterinaria un ano despois. A súa biblioteca foi doada 
pola súa filla Carmen Rof Carballo á Fundación Rof Codina, creada en 1994 coa 
Universidade de Santiago de Compostela (USC) no campus de Lugo. Na súa 
memoria, o actual Hospital Clínico Veterinario de Lugo leva o nome do fillo 
daquel ferreiro de El Prat.

+INFO
Fernández Prieto, Lourenzo (2012): 
«Juan Rof Codina», en Álbum da 
Ciencia, Consello da Cultura Galega  
(culturagalega.gal)

CONSULTAR ARTIGO

COUSAS
CURIOSAS
Foi un activo promotor e organizador 
de concursos de gando, nos que 
introduciu novos sistemas de avaliación 
e medición, coma o «Compás Rof», 
rachando cos vellos concursos do XIX, 
máis aristocráticos que labregos, que 
premiaban características estéticas máis 
que as súas condicións para a produción. 

Impulsou, xunto con Gordón Ordás, a 
creación da Dirección Xeral de 
Gandaría,  procurando para a 
organización do servizo e a profesión 
veterinaria un  punto de vista corporativo.

Foi colaborador habitual de diferentes 
medios xornalísticos: La Vanguardia, 
La Voz de Galicia —onde se encargou 
da sección «Galicia Pecuaria»— ou El 
Progreso, entre outros. 

Participou na oposición ao derrubamento 
da Muralla de Lugo disuadindo aos 
impulsores da idea cun cálculo detallado 
dos carros do país que serían necesarios 
para levar a cabo a operación.

Rof Codina na inauguración do xardín O Pote, en Barallobre (Fene).
 Fondo: Galicia Siglo XX, La Voz de Galicia

Juan Rof Codina no seu despacho (1932)

http://www.culturagalega.gal/
http://culturagalega.gal/albumdaciencia/detalle.php?id=276&autor=Juan%20Rof%20Codina
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Nas primeiras décadas do século XIX, Alexander 
von Humboldt foi posiblemente o científico que 
tivo unha maior influencia nos ambientes inte-
lectuais europeos. A súa visión globalizadora da 
ciencia xunto cun permanente afán cuantificador 
serviron como referencia indiscutible para moitos 
estudos. Así mesmo, o entusiasmo e admiración 
que demostrou pola natureza americana como 
fonte inesgotable de bens e beleza contaxiaron e 
transmitiron un renovado interese por este conti-
nente. Ramón de la Sagra foi o galego e un dos es-
pañois que seguiu máis fielmente o pensamento 
do científico alemán.

Ramón de la Sagra naceu no seo dunha familia 
burguesa coruñesa enriquecida no comercio con 
América e de pensamento protoliberal. En 1813 co-
mezou os seus estudos no Colexio Militar de San-
tiago, que completou con outros nas facultades 
de Filosofía e Medicina así como no Colexio de 
Farmacia e que o introduciron nos coñecementos 
das matemáticas, física e química, institucións mé-
dicas e anatomía e historia natural. Na universida-
de frecuentou os ambientes liberais e, sobre todo, 

estableceu unha fonda amizade con Casiano de 
Prado, con quen realizaba excursións polos arre-
dores de Santiago para coleccionar plantas e mi-
nerais. Tamén lían os clásicos e os enciclopedistas 
e recitaban poemas moi queridos polos liberais, 
como as odas de Quintana, fundamentalmente as 
moi «subversivas» dedicadas a Padilla e á impren-
ta. Nesta época debeu ser cando se afiliou á ma-
sonaría galega.

Posiblemente como consecuencia da represión 
que sufriron os círculos liberais composteláns a 
partir de 1817 (varios compañeiros seus, entre eles 
Casiano de Prado, foron procesados pola Inquisi-
ción de Santiago), fuxiu cara a Madrid, onde xa se 
ten constancia da súa presenza en 1819. Os anos 
que botou La Sagra en Madrid servíronlle para es-
tablecer sólidas relación cos círculos liberais máis 
avanzados que se fixeron co poder en 1820. 

A súa colaboración en La Crónica Científica y Li-
teraria ou a participación na creación do Ateneo 
xunto a científicos como o galego José Rodríguez, 
daquela director do Observatorio Astronómico, 

DATOS 
BÁSICOS
NACEMENTO: A Coruña, 1798

FALECEMENTO: Neuchâtel (Suíza), 1871

ESTUDOS E FORMACIÓN:
Colexio Militar de Santiago
Universidade de Santiago de Compostela

ALGÚNS DOS SEUS MÉRITOS:
En 1829 fundou na Habana a Institución Agrónoma, 
unha granxa experimental para o ensaio de novos 
cultivos e das técnicas produtivas cunha Granxa 
Modelo para a divulgación destas novidades. 
Abrangeu todos os ámbitos do coñecemento 
agronómico: estudos do medio físico (clima e solos), 
coñecemento da base biolóxica (flora cubana e 
novos cultivos), prácticas agrarias (fertilizantes 
e mecanización) e técnicas de elaboración dos 
produtos agrarios (anil, azucre, etc.).
 

Os 12 anos que Ramón de la Sagra pasou en Cuba servíronlle para 
poñer en marcha institucións agronómicas que foron pioneiras no 
continente americano. A súa magna obra, Historia física, política 
y natural de la isla de Cuba, da que foi autor parcial e sobre todo 
coordinador científico e editorial, deuno a coñecer en todo o mundo. 
A parte da súa vida (de 1843-1866) que dedicou dun xeito preferente 
ao estudo e defensa das reformas sociais que lle inspiraban o seu 
credo liberal democrático compaxinouna coa divulgación da súa 
obra agronómica e naturalista cubana.
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Antonio Rodríguez, profesor de Física, e Ma-
riano Lagasca, director do Xardín Botánico, 
servíronlle para integrarse plenamente nes-
tes círculos e participar das súas iniciativas. 
Neles atopábanse tamén empresarios liberais 
que tiñan relacións comerciais coas Antillas e 
que foron os que lle ofreceron a posibilidade 
de se desprazar a Cuba para se facer cargo 
dunha antiga factoría de tabacos que preten-
día adaptar para a fabricación de rapé. Este foi 
o motivo da súa primeira viaxe á illa, en 1820, 
que, de todos os xeitos, foi bastante efémera 
pois, dous anos despois, a causa do fracaso do 
proxecto, tivo que volver a España.

Pouco despois, en 1822, ofrecéronlle de novo a 
posibilidade de volver á illa, agora cun empre-
go público, como profesor de Historia Natural 
no Xardín Botánico da Habana. Non se sabe 
moi ben cales foron as razóns deste nomea-
mento, á parte das súas boas relacións cos 
grupos liberais dirixentes, daquela, no país. 
Non tiña unha formación especial en historia 
natural, como el mesmo recoñecía («yo no con-
fío bastante en mis conocimientos para que 
me ofrezca a desempeñar tan delicado cargo»), 
aínda que daquela os seus coñecementos en 
física, química e matemáticas non deberían es-
tar moi afastados do perfil que se lle esixía ao 
cargo. Tamén puido ter influído un informe que 

realizara cando a súa breve estancia en Cuba 
sobre o estado de abandono no que se atopa-
ba, ao seu xuízo, o Xardín Botánico da Habana.

A creación da nova cátedra pola Dirección Xeral 
de Estudos española tiña como obxectivos fun-
damentais, ademais do ensino das ciencias na-
turais, a recolleita de «artículos de utilidad para 
la agricultura, las artes, el Comercio y la ilus-
tración» para crear un gabinete propio e inter-
cambiar sementes e plantas cos da península, 
figurando a aclimatación de novas especies e 
cultivos como un dos obxectivos senlleiros. 

La Sagra iniciou a viaxe a Cuba na Coruña, o 
25 de xuño de 1823, cunha inspiración xa cla-

Lámina do tomo II da Historia física, política y natural de la Isla de Cuba
Gráfica das temperaturas na viaxe de La Sagra (1823) da Coruña 

a Cuba en comparación coas da viaxe de Humboldt (1797)
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ramente humboldtiana, pois durante toda a 
travesía foi medindo as mesmas variables me-
teorolóxicas que fixera o científico alemán no 
ano 1797 e que despois mostrou nunha expre-
siva gráfica comparativa. Desde a súa chegada 
á illa intentou vincular a cátedra, que agora xa 
se denominaba de «Botánica Agrícola», ás acti-
vidades do Xardín Botánico, sobre o que elabo-
rou varios informes nun intento de controlalo 
nun momento no que seu director, José Antón 
de Ossa, caera en desgraza. De feito, cando un 
ano despois comezou as clases da cátedra, 
esta xa era unha dependencia anexa e a súa 
orientación didáctica debería estar inspirada 
no Xardín Botánico de México, que, pola súa 
vez, se realizaría segundo os obxectivos clara-
mente científicos e linneanos do de Madrid. 

De calquera xeito, La Sagra, xa desde o seu dis-
curso inaugural, deixou ben claro que no seu 
enfoque primaría a orientación aplicada máis 

Granxas Modelo orientadas cara á divulgación 
destas novidades. O labor experimental da ins-
titución agrónoma abrangueu practicamente 
todos os ámbitos fundamentais do coñecemen-
to agronómico: estudos do medio físico (clima 
e solos), coñecemento da base biolóxica (flora 
cubana e novos cultivos), prácticas agrarias (fer-
tilizantes e mecanización) e técnicas de elabo-
ración dos produtos agrarios (anil, azucre, etc.).

Todo isto supoñía un programa completo de 
investigación aplicada ao coñecemento e me-
llora dunha agricultura local. Se a esto se lle 
engade o labor docente, que xa se estaba a 
desenvolver desde o Xardín Botánico, formula-
do inequivocamente con criterios experimen-
tais, con abundancia de traballos de campo 
e laboratorio, pódese concluír que todo iso, 
investigación e docencia, supoñía un proxec-
to que pouco tiña que envexarlles aos que se 
estaban a xestar nesa altura nas nacións coa 
agricultura máis adiantada de Europa.

Á par deste labor institucional, La Sagra levou 
adiante un amplo programa de inventario da 
natureza cubana, no que recolleu, coa axuda 
doutros investigadores, espécimes de minerais, 
plantas e animais que tiñan o dobre obxectivo 
da creación dun catálogo propio e, secunda-
riamente, como produtos de intercambio coas 
institucións científicas da metrópole, primei-
ramente, pero tamén con multitude doutros 
organismos europeos e americanos. De feito, 
as relacións científicas que se foron tecendo 
nestes anos chegaban practicamente aos me-
llores centros de investigación do mundo. Son 
particularmente salientables as relacións que 
estableceu co investigador suízo De Candolle.

que a teórica e científica. Seguindo o mito, de 
novo inspirado en Humboldt, da natureza ame-
ricana como fonte de todas as ditas e riquezas, 
confiaba sobre todo na agricultura como base 
para o futuro engrandecemento da illa.

Cando, por fin en 1827, co novo regulamento 
do Xardín Botánico, se fixo coa dirección do 
Xardín, xa tiña emprendido a modificación da 
antiga estrutura que agora se orientaba clara-
mente ao cultivo de plantas de interese agrí-
cola, industrial ou medicinal, e ficaría só 1/6 
do terreo dedicado a «Escuela botánica, por el 
método natural de las familias», é dicir, a parte 
científica e sistemática.

Como continuación desta orientación de cien-
cia aplicada, en 1829 fundou noutros terreos si-
tuados nas aforas da Habana a Institución Agró-
noma, na que se xuntaban as funcións dunha 
granxa experimental para o ensaio de novos 
cultivos e das técnicas produtivas coas das 

Localización nun plano da Habana (1828) do Xardín Botánico 
(B)  e a Institución Agronómica (A)

Esquema do Xardín Botánico da Habana antes e despois das 
reformas de La Sagra

A

B



110índice

 

+INFO
Cambrón Infante, Ascensión (2012): 
«Ramón Dionisio de la  Sagra y Peris», 
en Álbum da Ciencia, Consello da 
Cultura Galega (culturagalega.gal)

CONSULTAR ARTIGO

COUSAS
CURIOSAS
Na universidade frecuentou os 
ambientes liberais e, sobre todo, 
estableceu unha fonda amizade con 
Casiano de Prado, con quen realizaba 
excursións polos arredores de Santiago 
para coleccionar plantas e minerais.

Colaborou en La Crónica Científica 
y Literaria e participou na creación 
do Ateneo xunto a científicos como 
José Rodríguez, Antonio Rodríguez e 
Mariano Lagasca.

O cumio do seu labor editorial, polo que 
foi recoñecido no mundo enteiro, foi a 
súa monumental Historia física, política y 
natural de la isla de Cuba (13 volumes). 

Regresou a España en 1835, financiado 
pola Intendencia cubana para poñer en 
marcha todo o necesario para a edición 
da súa magna obra e atopouse coa 
sorpresa de que fora elixido deputado 
para substituír no Parlamento a 
ausencia de representantes cubanos.

Non descoidou tampouco as publicacións científi-
cas, que nos 12 anos que botou en Cuba supuxeron 
preto de trinta informes, memorias ou textos nos 
que se resume o seu labor á fronte das institucións 
cubanas. De todos os xeitos, o cumio do seu labor 
editorial, polo que foi recoñecido no mundo entei-
ro, foi a súa monumental Historia física, política y 
natural de la isla de Cuba en trece volumes. Na in-
trodución da obra, concibida durante a súa estan-
cia en Cuba, expón o seus obxectivos: «[...] hemos 
creído esencialmente útil y urgente estudiar la isla 
de Cuba bajo los aspectos de su valor, de sus fuer-
zas productivas, de sus recursos, de los elementos 
de bien estar y estabilidad que reúne, del grado 
de incremento de que es susceptible y de sus re-
laciones con los demás países civilizados; porque 
de toda esta reunión de datos se podrán deducir 
los medios de cimentar su prosperidad duradera».

La Sagra regresou a España en 1835, financiado 
pola Intendencia cubana para poñer en marcha 
todo o necesario para a edición desta magna obra. 
De todos os xeitos, os seus plans tiveron que ser 
adiados ao atoparse coa sorpresa de que fora 
elixido deputado para substituír no Parlamento a 
ausencia de representantes cubanos. Aínda así, en 
1837 xa estaba instalado en París para poñerse en 
contacto cos gravadores, editores e científicos que 
contribuirían a rematar a obra que, finalmente, non 
sen serias dificultades, sairía do prelo da imprenta 
de Maulde y Renou de París entre 1838 e 1856. 

La Sagra, aínda que redactou a introdución, a his-
toria da cartografía cubana, o catálogo de plantas 
cubanas, a meteoroloxía e o tomo dedicado aos 
mamíferos, foi sobre todo o coordinador científico 
e editorial dun grupo de importantes científicos 
franceses aos que lles achegou, ben directamen-

te ou mediante colaboradores seus como Poey ou 
Auber, abundante material orixinal de plantas e 
animais cubanos para a súa clasificación e a re-
dacción dos correspondentes capítulos.

Aínda que La Sagra só volveu a Cuba noutra 
ocasión, en 1859, mantivo un contacto fluído cos 
amigos e discípulos que deixara alí, como queda 
constancia nos numerosos informes e artigos que 
seguiu publicando ata a fin dos seus días, funda-
mentalmente dedicados ás industrias cubanas, 
fenómenos atmosféricos ou, sobre todo, en forma 
de diferentes recensións, resumos e publicacións 
derivadas da súa Historia.

Retrato de Ramón de la Sagra. Biblioteca Nacional de Cuba

http://www.culturagalega.gal/
http://culturagalega.gal/albumdaciencia/detalle.php?id=256&autor=Ram%F3n%20Dionisio%20de%20la%20%20Sagra%20y%20Peris
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Isidro Parga Pondal afirmou que a xeoloxía gale-
ga naceu no ano 1834, cando se rematou en Riba-
deo o Mapa petrográfico de Galicia de Guillermo 
Schulz, obra que non sería superada en todo o sé-
culo XIX e que pode considerarse como o primeiro 
mapa xeolóxico español feito con criterios cientí-
ficos modernos.

O gran xeólogo Fausto Elhuyar (1755-1833), discípu-
lo de Werner, que acababa de crear en México o 
Real Seminario de Minaría, a primeira escola de 
minaría moderna americana, logo da emancipa-
ción da república decidiu volver a España. Aquí, o 
galego arousán e ministro de Facenda, López Ba-
llesteros, encargoulle en 1825 a redacción dunha 
futura Lei de minas, así como a Dirección Xeral de 
Minas, que ocuparía ao ano seguinte. Con Elhuyar, 
fondamente influído polas doutrinas da Escola de 
Minas de Freiberg, en Alemaña, onde estudara, 
iniciouse un fondo proceso de renovación da mi-
naría española.

Como consecuencia deste movemento moderni-
zador da minaría que daquela estaba concentra-

Guillermo Schulz foi o iniciador da xeoloxía moderna en 
Galicia e o seu mapa petrográfico permaneceu como a única 
referencia válida durante todo o século XIX.

GUILLERMO SCHULZ
Autor do primeiro mapa xeolóxico de Galicia

 

DATOS 
BÁSICOS
NACEMENTO: Dörnberg (Alemaña), 1805

FALECEMENTO: Aranxuez (Madrid), 1877

ESTUDOS E FORMACIÓN:
Universidade de Göttingen
Estudos de Matemáticas, Mineraloxía, 
Xeognosia, Cristalografía, Física e Química

ALGÚNS DOS SEUS MÉRITOS:
O seu Mapa petrográfico de Galicia, coa 
correspondente memoria, era a primeira 
cartografía xeolóxica española feita cos 
criterios da escola mineira alemá, daquela a 
máis acreditada do mundo.

da sobre todo no sur de España (Río Tinto, Linares, 
Almadén, etc.), chegou Guillermo Schulz, en 1826, 
por primeira vez a España contratado por unha 
empresa anglo-española que facía prospeccións 
mineiras na zona das Alpujarras. Catro anos máis 
tarde, logo de rematar o seu compromiso coa em-
presa e antes de regresar a Alemaña, entrevistouse 
en Madrid con Elhuyar, que lle ofreceu participar 
na realización do mapa xeolóxico de España coa 
encarga de realizar unha investigación xeognós-
tica e o correspondente mapa de Galicia. Despois 
de aceptar a invitación, foi nomeado comisario de 
Minas con destino en Ribadeo, cabeceira do Distri-
to Mineiro de Galicia e Asturias. Deste xeito, Schulz 
ficou vinculado ao noso país.

Elhuyar, que estaba inmerso de cheo no proceso 
de renovación da xeoloxía e minaría española, de-
beu ver na súa entrevista con Schulz o perfil idó-
neo do técnico que precisaba para levar adiante 
os seus proxectos de modernización. Fora criado 
no seo dunha familia de mineiros (seu pai era di-
rector dun establecemento mineiro de carbón en 
Hessen-Cassel), con estudos superiores na Univer-
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sidade de Göttingen en matemáticas, minera-
loxía, xeognosia, cristalografía, física, química, 
entre outras disciplinas, e completados coa 
formación práctica posterior nas minas de 
Harz, Turingia e Saxonia.

Para iniciar o seu traballo xeolóxico precisa-
ba de mapas topográficos que lle servisen de 
base para as súas prospeccións, pero daquela 
a única cartografía dispoñible era a de Tomás 
López, a unha escala aproximada de 1:400 000 
e coas mínimas referencias cartográficas. Ta-
mén empregou para a zona das Rías Baixas o 
mapa de Tofiño, e para o norte de Santiago, o 
de Dupont, que supoñemos que sería o Résumé 
géographique de la péninsule ibérique, conte-
nant les royaumes de Portugal et d´Espagne, par 
le colonel Bory de Saint-Vincent (París, Ed. Du-
pont, 1826). Nos casos en que estas bases carto-
gráficas non chegaban, tivo que elaborar a súa 
propia cartografía. Do mapa de Tomás López, 
o menos exacto dos tres e que utilizou para o 
conxunto de Galicia, recolleu as imprecisións 
que ten no leste e sur da provincia de Ourense, 

cun sobredimensionamento dos límites. Non 
puido empregar a Carta geométrica de Galicia 
de Fontán, que se estaba a rematar en 1834, ao 
mesmo tempo que o seu mapa xeolóxico.

O método de prospección de campo consis-
tía en realizar unha serie de traxectos diarios 
nos que ía delimitando os materiais xeolóxicos 
que atopaba. Viaxaba a cabalo, acompañado 
ou non dun criado, e ás veces con coñecidos 
do lugar. Nestes casos eran informantes que 
lle indicaban a localización, case sempre de 
restos de antigas minarías, ou ben algún nota-
ble entendido en mineraloxía, como foron, por 
exemplo, os casos dos farmacéuticos Antonio 
Casares, de Monforte (que en 1833 debía de es-
tar a pasar uns días na súa cidade natal), ou 
Pedro Cadórniga, de Quiroga. 

Toda a información a recollía en cadernos de 
campo, dos que se conservan dous (polo me-
nos debería haber outro, desaparecido), nos 
que se inclúen pequenos esquemas dos aflora-
mentos xeolóxicos ou, como no caso excepcio-

nal de San Xoán da Cova, na Ponte Ulla, un de-
buxo completo do lugar, xustificado neste caso 
pola espectacularidade e singularidade da for-
mación («es muy extraño no tener de un punto 
tan pintoresco descripción y cuadro alguno», 
23, outubro de 1832). As mostras de rochas e mi-
nerais enviábaas periodicamente a Lugo, onde 
tiña un depósito central e de alí, posiblemente, 
rematarían finalmente en Ribadeo.

Descansaba en pousadas, que describía con 
certo detalle (de feito os seus cadernos de 
campo son unha pequena guía turística dos 
aloxamentos galegos daquela época), aínda 
que ás veces tiña que facelo no propio campo. 
Só nalgunhas localidades botaba máis tempo, 
como foi o caso de Santiago, onde estivo 18 
días en setembro de 1832 e unha semana en 
novembro, neste último caso para «dibujar la 
costa de Galicia aprovechando las cartas náu-
ticas de Tofiño». 

Tamén en Lugo botou 15 días do mes de no-
vembro de 1832 aproveitando varias xornadas 

Königliches Akademisches (Museo de Göttingen), 
onde estudou Schulz

Esquema topográfico e debuxo de San Xoán da Cova (A Ponte Ulla)
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de chuvia que utilizou en «cosas científicas de 
mi ramo» e en arranxar as dependencias que 
tiña para almacén e diversos ensaios docimás-
ticos. En xuño-xullo de 1833 parou case un mes 
para repoñerse dunha doenza que viña pa-
decendo. En xullo de 1833 tivo que facer unha 
viaxe que corría certa présa ao pazo da Golpe-
lleira, en Vilagarcía, invitado polo dono, o mi-
nistro de Facenda, José López Ballesteros, no 
que pasaría 17 días. Non sería moi difícil imaxi-
nar que falarían dos proxectos que ficaran in-
acabados pola morte de Elhuyar uns poucos 
meses antes.

Pero onde botou máis tempo foi en Ribadeo, 
vila na que tiña a sede a Inspección de Minas 
de Galicia e Asturias. Alí paraba nunha casa 
propiedade dos alcumados como de «Guapo», 
nunha rúa que hoxe leva o nome de Enxeñeiro 
Schulz. Nela tiña instalado un crisol que utili-
zaba para os seus ensaios e que despois tivo 
que completar con outro maior que colocou 
xa fóra, nas ruínas da antiga Fortaleza. As nu-
merosas experiencias que realizou, sobre todo 
de copelación na procura de prata en minerais 
de chumbo, puideron ser a causa da doenza 
que padeceu no verán de 1833. Desde Ribadeo 
realizou numerosas excursións aos arredores 
e finalmente, con toda a información que tiña 
recompilada, debuxou o mapa petrográfico de 
Galicia, que remataría en 1834.

Nos dous anos que botou no campo entrou en 
contacto con numerosos empresarios mineiros 
de Galicia que solicitaban o seu consello. Seme-
llaba como se alguén correse a voz da presenza 
dun reputado técnico mineiro alemán en Gali-
cia que podía resolver todas as dúbidas que 

Mapa petrográfico del Reyno de Galicia, por Guillermo Schulz (1834)
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+INFO
Bugallo, Ánxela (2012): «Guillermo 
Schulz», en Álbum da Ciencia, Consello 
da Cultura Galega (culturagalega.gal)

CONSULTAR ARTIGO

COUSAS
CURIOSAS
O seu método de prospección de campo 
consistía en realizar unha serie de 
traxectos diarios nos que ía delimitando 
os materiais xeolóxicos que atopaba. 
Viaxaba a cabalo, acompañado ás veces 
con coñecidos do lugar. As mostras 
de rochas e minerais enviábaas ao 
depósito central de Lugo. Descansaba 
en pousadas, descritas con certo detalle 
nos seus cadernos de campo, que son 
como unha pequena guía turística dos 
aloxamentos galegos da época.

En 1853 foi nomeado director da 
Escola Especial de Enxeñeiros de Minas 
de Madrid e presidente da Comisión 
do Mapa Xeolóxico de España e da 
Comisión Facultativa de Minas.

Viviu un tempo en Ribadeo, onde 
estaba a sede da Inspección de Minas 
de Galicia e Asturias, nunha rúa que 
hoxe leva o nome de Enxeñeiro Schulz. 
Nela tiña instalado un crisol para os 
seus ensaios e que despois tivo que 
completar con outro maior que colocou 
xa fóra, nas ruínas da antiga Fortaleza.

Mapa de Schulz para promover unha estrada 
de Viveiro a Mondoñedo (1869)

xeraba o difícil negocio da minaría a moi pequena 
escala, como era o caso da galega. Mesmo chegou 
a dirixir tecnicamente as minas de Riotorto.

O Mapa petrográfico de Galicia, coa corresponden-
te memoria, que foi redactada ao ano seguinte, en 
1835, foi finalmente entregado na Dirección Xeral 
de Minas de Madrid. Era a primeira cartografía 
xeolóxica española feita cos criterios da escola mi-
neira alemá, daquela a máis acreditada do mundo.

En 1841 trasladouse a Madrid como vogal da Direc-
ción Xeral de Minas. Tres anos despois, a sede do 
Distrito Mineiro de Galicia e Asturias cambiouse 
para Oviedo, onde de novo Schulz volveu ocupar 
o posto de inspector e realizou importantes estu-
dos e publicacións, como o mapa xeolóxico de 
Asturias (1855). En 1853 foi nomeado director da Es-
cola Especial de Enxeñeiros de Minas de Madrid 

e presidente da Comisión do Mapa Xeolóxico de 
España e da Comisión Facultativa de Minas.

En 1865, nunha carta ao seu amigo o coruñés Die-
go Valiño, mostra seu interese por volver a Galicia 
para realizar unha actualización do seu mapa pe-
trográfico, traballo que non se sabe se se chegou 
a facer. Máis adiante, semella que si pasou uns 
meses en terras galegas, posiblemente para tomar 
os baños en Lugo e por «asuntos propios» (entre 
outras cousas mantiña, con outros socios, unha 
empresa en Chavín-Viveiro). O mapa topográfico 
que publicou para promover a construción dunha 
estrada desde Viveiro a Mondoñedo ben puido 
ser resultado desta estancia. As súas relacións con 
Galicia, aínda desde a capital, deberon de man-
terse: foi membro das sociedades económicas de 
Santiago, Lugo e Veiga de Ribadeo, e tivo ata a súa 
morte unha serventa oriúnda de Abres.
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Os estudos xeolóxicos fóronse consolidando en 
España nas primeiras décadas do século XIX. Co-
mezaron a realizarse os primeiros mapas xeolóxi-
cos, como o de Schulz, para Galicia, de 1834, e o de 
España, de Ezquerra del Bayo, de 1850, así como as 
primeiras traducións de libros fundamentais, como 
os Principios de geología, de Lyell, realizada en 1846.

A consecuencia diso comezaron tamén a aparecer 
os primeiros estudos acerca da influencia da xeo-
loxía sobre a produción agraria, ámbito de estudo 
no que Valenzuela foi non só pioneiro para Gali-
cia senón que mesmo a súa Memoria geognóstica 
agrícola se pode considerar como un dos primei-
ros traballos aparecidos en España con criterios 
científicos actualizados.

O coñecemento xeolóxico e agronómico, o traballo de 
campo e o seu adiantado pensamento social fixeron 
de Antonio Valenzuela un dos científicos galegos máis 
interesantes do século XIX. 

DATOS 
BÁSICOS
NACEMENTO: Santiago de Compostela, 1819

FALECEMENTO: Pontevedra, 1866

ESTUDOS E FORMACIÓN:
Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Madrid
Licenciado en Dereito
Doutor en Xurisprudencia

ALGÚNS DOS SEUS MÉRITOS:
A súa Memoria geognóstica agrícola pódese 
considerar como un dos primeiros traballos 
aparecidos en España con criterios científicos 
actualizados. As contribucións xeolóxicas do seu 
traballo supuxeron unha mellora substancial no 
detalle descritivo dos terreos graníticos galegos, 
así como das rochas básicas de Campo de Marzo, 
e achegou algunhas hipóteses tectónicas acertadas. 
Tamén son de destacar as análises químicas que 
fixo de varios solos da provincia, pioneiras neste 
tipo de estudos. 
 

Logo de comezar os estudos de Dereito en San-
tiago, animado polo seu pai, administrador de Co-
rreos na cidade, Valenzuela tivo que continualos 
na Universidade de Madrid ao trasladarse á capi-
tal o seu proxenitor. Á morte deste, en 1838, vol-
veu a Compostela e, levado polo seu apaixonado 
talante liberal, alistouse como voluntario no Bata-
llón Provincial de Santiago para loitar contra os 
carlistas. En 1839 foi nomeado subtenente e logo 
trasladado a Ourense, onde foi xefe de columna 
de operacións.

Rematada a guerra, concluíu en Santiago, en 1845, 
os estudos co grao de doutor en Xurispruden-
cia. Neste tempos escribiu varias obras literarias, 
maiormente de poesía. Compartiu ideais políti-

ANTONIO 
VALENZUELA OZORES
Iniciador dos estudos sobre a influencia 
da xeoloxía e doutros factores sobre a 
produtividade agrícola e forestal de Galicia
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cos liberais con Xosé Rúa Figueroa, con quen 
tamén compartiu a súa afección pola historia 
natural,  realizou excursións polos arredores de 
Santiago e coleccionou exemplares de historia 
natural, sobre todo de mineraloxía e xeoloxía. 
Desta época son posiblemente as súas estadías 
no predio familiar de Campo de Marzo (Vila de 
Cruces, Pontevedra), lugar que tivo unha im-
portante influencia sobre a súa vocación cara 
á historia natural e que nas súas publicacións 
posteriores demostrou coñecer moi ben.

En 1846, seguindo a que sería a súa verdadei-
ra vocación, foi nomeado rexente de Historia 
Natural da Universidade de Santiago. Ao ano 
seguinte presentouse á oposición a cátedras 
de universidade, que levou o catalán Xosé Pla-
nellas, pero en 1848 gañou a cátedra coa mes-
ma denominación do Instituto de Pontevedra, 
posto ao que renunciou nese mesmo ano por 
coherencia coas súas ideas políticas, total-
mente opostas ás do novo réxime do xeneral 
Narváez a ás súas esixencias de adhesión ao 
credo conservador.

En 1853 volveu ao labor docente no Instituto, 
onde se fixo cargo das materias de Historia 
Natural e de Física e Química. Os catro anos 
que estivo afastado do ensino dedicounos 
a percorrer a provincia de Pontevedra e a 
estudar os seus materiais xeolóxicos, que 
lle servirían para redactar a súa Memoria 
geognóstico-agrícola de la provincia de Ponte-
vedra. Inicialmente comezara unha serie de 
estudos xeolóxicos sobre Galicia coa idea de 
realizar «una colección de artículos que abra-
zasen el enlace de sus montes, su altura, su na-
turaleza y su edad relativa». 

A orientación aplicada cara á agricultura deste 
traballo viría condicionada, posiblemente, po-
las propias bases do premio da Academia de 
Ciencias ao que se presentou e que sinalaban 
explicitamente que fose un traballo de xeoloxía 
agrícola. Inicialmente, cando se convocou por 
primeira vez, non se presentou porque «no es-
taba acorde con mi pensamento, puesto que 

abrazaba otros extremos, tenía que reducir mis 
trabajos bajo el aspecto geológico y aumentar-
los bajo el químico y agrícola». Mais, cando se 
convocou por segunda vez coas mesmas ba-
ses, decidiu presentarse, ata completar os seus 
estudos xeolóxicos con análises químicas rea-
lizadas cos métodos de Sace e Fresenius. Levou 
o Premio Nacional e o traballo foi publicado de 

Antigo convento de San Bartolomé dos xesuítas de Pontevedra, onde foi instalado o Instituto de Ensino Medio logo da súa creación en 1845
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inmediato; de feito, foi un dos primeiros que se rea-
lizou en España sobre xeoloxía agrícola. 

Foron importantes as contribucións xeolóxicas 
do seu traballo que, segundo o xuízo de Parga 
Pondal, supuxeron unha mellora substancial no 
detalle descritivo dos terreos graníticos galegos, 
así como das rochas básicas de Campo de Marzo, 
e achegou algunhas hipóteses tectónicas acerta-
das, como a que realizou sobre a garganta de San 
Xoán da Cova no río Ulla. Tamén son de destacar 
as análises químicas que fixo de varios solos da 
provincia, pioneiras neste tipo de estudos. 

A orientación agronómica na vida profesional 
de Valenzuela xa non o abandonaría, como tam-
pouco a súa relación co grupo de universitarios 
que traballaban no contorno da Sociedade Econó-
mica de Amigos do País de Santiago, sobre todo 
con Antonio Casares, con quen, daquela, existían 
tamén afinidades políticas liberais. O ano 1859 foi 
moi significativo na consolidación desta nova 
orientación: fíxose cargo da docencia de Agricul-
tura no Instituto de Pontevedra e puxo en marcha 
unha estación meteorolóxica moi ben montada, 
coa que iniciou estes estudos na provincia. Tra-
ballou tamén, comisionado pola Deputación, na 
Exposición Agrícola, Industrial e Artística de San-
tiago, na que presentou, no apartado de «Produtos 
Naturais», unha colección de 27 clases de terras, 53 
de rochas, 75 de minerais e 7 de vexetais (parte dos 
cales lle valeron un primeiro premio).

No ano 1864 traballou activamente, xunto con Pe-
layo Cuesta, Planellas e Montero Ríos, na organiza-
ción do importante Congreso Agrícola de Santiago: 
foi un dos secretarios e defendeu nel a supresión 
dos foros. En 1866 publicou Memoria agronómica 
o consideraciones sobre el mejoramiento forestal, 

Perfís topográficos da provincia de Pontevedra con indicación dos diferentes terreos 
que se localizan neles (Memoria Geogóstica-Agrícola de la Provincia de Pontevedra, 1855)
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agrícola y pecuario de la provincia de Pontevedra, 
onde fixo un estudo pormenorizado por comarcas 
da provincia e sinalou, para cada unha delas, as 
condicións xeolóxicas, topográficas e climatolóxi-
cas. Tamén achegou unhas análises dos contidos 
en area, arxila e humus dos solos máis característi-
cos e realizou interesante propostas de mellora no 
eido da agricultura, silvicultura e gandaría.

Home imaxinativo e creador, inventou un aparato, o 
«diadisímetro», para medir a permeabilidade á auga 
das terras de labranza, introducindo no seu predio 
de Vilagarcía o cultivo do igame da China ou ñame, 
importante tubérculo comestible das zonas tropicais. 

Morreu en 1866, aos 47 anos, como consecuencia, 
segundo testemuños dos seus compañeiros, do 
seu altruísmo ao colaborar moi directamente na 
loita contra a epidemia de vexigas de Sanxenxo. 
Os seus amigos dedicáronlle unha moi sentida 
«Corona fúnebre» na que destaca unha glosa poé-
tica de Rodríguez Seoane («Naturaleza! Tu has sido 

/ de Valenzuela el altar […] y un mundo ya sin mis-
terio / creó en el mundo que existe»).

Nas súas dúas obras fundamentais, a Memoria 
geognóstico-agrícola e a Memoria agronómica, mos-
trouse Valenzuela como un científico inquedo e 
sistemático, orientado cara á observación esixente 
e experimental, e que, a pesar da súa formación au-
todidacta, chegou a ter un bo dominio dos coñe-
cementos xeolóxicos e agronómicos do seu tempo.

Foi Valenzuela un excelente técnico agronómico 
cunha peculiar formación xeolóxica (de aquí, qui-
zais, o seu adiantado pensamento edafolóxico), 
pero que non esqueceu en ningún momento o 
compoñente social do seu traballo. E así, ao tem-
po que informaba e lles propoñía aos agricultores 
as melloras pertinentes para o establecemento do 
arboredo e cultivos, non esquecía, na sectorización 
que deseñaba da provincia de Pontevedra, que, 
xunto co clima e o solo, as necesidades sociais eran 
outro dos factores fundamentais para considerar.

+INFO
Díaz-Fierros Viqueira, Francisco / Fraga 
Vázquez, Xosé A. (2012): «Antonio 
Valenzuela Ozores», en Álbum da 
Ciencia, Consello da Cultura Galega 
(culturagalega.gal)

CONSULTAR ARTIGO

COUSAS
CURIOSAS
Compartiu ideais políticos liberais con 
Xosé Rúa Figueroa, con que tamén 
compartiu a súa afección pola historia 
natural,  realizou excursións polos 
arredores de Santiago e coleccionou 
exemplares de historia natural, sobre 
todo de mineraloxía e xeoloxía. 

Inventou o «diadisímetro», un aparello 
para medir a permeabilidade á auga 
das terras de labranza, e introduciu 
o cultivo do igame da China ou ñame, 
importante tubérculo comestible das 
zonas tropicais. 

Foi un excelente técnico agronómico, 
cunha peculiar formación xeolóxica, que 
non esqueceu o compoñente social do 
seu traballo. Consideraba as necesidades 
sociais como outro factor fundamental 
para a  sectorización que deseñaba da 
provincia de Pontevedra. 

Morreu en 1866, aos 47 anos, 
como consecuencia de colaborar 
altruistamente na loita contra a 
epidemia de vexigas de Sanxenxo. 

«Naturaleza! Tu has sido
de Valenzuela el altar […] 
y un mundo ya sin misterio 
creó en el mundo que existe»

Rodríguez Seoane

Medalla conmemorativa co retrato de Valenzuela, dunha 
Xornada de Estudo da Área de Xeoloxía do novo Seminario de 

Estudos Galegos (novembro de 1987)
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Estudou Medicina en Santiago, onde se licenciou 
en 1869. Ao ano seguinte presentou en Madrid a 
tese: De la hidropesia con relación a los factores que 
la constituyen (1870). Acadado o doutoramento, ac-
cedeu á praza de médico titular de Mugardos, que 
ocupou ata que iniciou, en abril de 1871, os exer-
cicios correspondentes á oposición á cátedra de 
Patoloxía Xeral e Anatomía Patolóxica da Univer-
sidade de Santiago. O opositor gañador, Timoteo 
Sánchez Freire, expuxo unha visión superada da 
patoloxía, limitada ao estudo dos síntomas e ao 
ámbito macroscópico; Varela, pola contra, presen-
tou unha perspectiva da enfermidade próxima á 
innovadora «medicina de laboratorio», desde un 
enfoque dinámico e fisiopatolóxico, positivista. 

Ramón Varela de la Iglesia salientou polo seu labor 
pioneiro en Galicia na difusión de propostas de vangarda 
da medicina europea, como a visión fisiopatolóxica ou as 
teorías de Claude Bernard e Rudolf Virchow, cun importante 
labor de tradución e edición de relevantes publicacións. 

RAMÓN VARELA 
DE LA IGLESIA
Excepcional divulgador de 
novidades médicas 

A negativa experiencia do acontecido na oposición 
de Patoloxía marcará fondamente o futuro de Vare-
la. Comprobou en primeira persoa que o profesora-
do identificado con posturas obsoletas controlaba 
o poder académico. Esa circunstancia favoreceu 
a busca de protección e apoio. E foino atopar nun 
grupo minoritario emerxente, o krausista, máis com-
prometido coas innovacións científicas e coas po-
sicións progresistas, portador dun sectarismo máis 
moderno, pero non menos excluínte. 

Acadou a cátedra de Fisioloxía da Universidade 
de Granada o 21 de febreiro de 1874, onde perma-
neceu ata o traslado á Universidade de Barcelona, 
o 8 xuño de 1874, da que saíu por traslado forzoso 
e pasou á cátedra de Santiago, na que estaría ata 

DATOS 
BÁSICOS
NACEMENTO: Lerma (Burgos), 1845

FALECEMENTO: Santiago de Compostela, 1922

ESTUDOS E FORMACIÓN:
Universidade de Santiago de Compostela
Licenciado e doutor en Medicina

ALGÚNS DOS SEUS MÉRITOS:
Realizou un impresionante labor de difusión 
médica especializada coa edición de dúas 
relevantes publicacións: Colección de Monografías 
Clínicas publicada bajo la dirección de R. Volkmann 
e a Revista General de los Progresos de la Medicina 
en Europa y América, que recollía os resumos que 
Varela elaboraba de artigos acabados de publicar 
por importantes médicos europeos, especialmente 
alemáns e franceses. 
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a súa xubilación, illado polo grupo dominante 
no claustro da Facultade de Medicina. Exerceu 
toda a súa carreira docente como catedrático 
de Fisioloxía e, durante os trinta e sete cursos 
nos que ocupou a cátedra en Compostela, o seu 
labor estivo focalizado na docencia e no traba-
llo de difusión. Favoreceu nos seus alumnos, en-
tre os que salientaron Miguel Gil Casares, Ángel 
Baltar Cortés, Manuel Varela Radío e Roberto 
Nóvoa Santos, a aprendizaxe do alemán. 

Segundo explicou el mesmo (1919), pasou uns 
trinta anos reclamando a creación dun Labo-
ratorio de Fisioloxía na Facultade. A situación 
mellorou en 1905, cando acadou a concesión 
de «tres modestos locales y de los primeros 
medios para instalar en ellos una sección de Fí-
sica Fisiológica, otra sección de Química Fisio-
lógica y una tercera sección de Microscopia», 
que se foron dotando de material. Esa caren-
cia de medios pode explicar en parte a ausen-
cia de traballo de investigación, unha lagoa 

Monografías Clínicas publicadas bajo la dirección 
de R. Volkmann por los profesores de clínica de las 
universidades alemanas. Cada mes, entre abril 
de 1877 e xaneiro de 1884, apareceron dúas, tra-
dución directa por parte de Varela do alemán 
da coñecida Sammlung klinischer Vortrag, con 
contribucións de relevantes médicos da época 
e dirixida polo salientable cirurxián Richard von 
Volkmann (1830-1889). Saían aos quince días de 
ser publicadas en Alemaña. O volume total edi-
tado supón unhas 160 monografías. 

A outra publicación, a Revista General de los 
Progresos de la Medicina en Europa y América, 
recollía os resumos que Varela elaboraba de 
artigos acabados de publicar por importantes 
médicos europeos, especialmente alemáns e 
franceses. Confeccionouna do 15 de abril de 
1877 ao 31 de marzo de 1883. A cantidade de re-
censións publicadas foi importante; por termo 
medio, podemos sinalar unha cifra de arredor 
de 30 por publicación, o que supón un núme-
ro total de case 2000 resumos. A elaboración 
simultánea de ambas as dúas publicacións 
supuña un volume de traballo impresionante. 
Varela participaba activamente en todo o pro-
ceso de elaboración, e chegou, para aceleralo 
e controlalo, a trasladar o lugar de impresión 
á súa propia casa. Estas publicacións serviron 
para que os profesionais sanitarios puidesen 
coñecer de xeito inmediato valiosas contri-
bucións. Así aconteceu coa obra de Virchow, 
Ranvier, Ackermann, Claude Bernard, Mathias 
Duval, Eberth, Robert Koch, Louis Pasteur, 
Klebs, P. Ehrlich, Joubert, Hansen, Roux, etc.

Sen desenvolver a actividade clínica, cando 
Varela rematou o arduo labor editorial abor-

chamativa nun profesor partidario da medici-
na experimental. 

A disciplina científica que espertou un especial 
interese en Varela de la Iglesia foi a histoloxía. 
A predilección e cualificación nesta materia 
póñense de manifesto en que, a diferenza do 
acontecido noutras, presentou contribucións 
orixinais. En 1904 publicou Contribución al estu-
dio de la médula espinal, onde expresou o seu 
apoio ás teses reticularistas desde unha ampla 
relación de observacións histolóxicas, que des-
cribe polo miúdo. Unha proposta científica erra-
da, contraria á doutrina da neurona de Cajal. 

A microbioloxía, nos seus diversos aspectos, 
foi outra das materias ás que lle prestou aten-
ción. Cada ano acontecían en Santiago epide-
mias de tifo e os médicos atribuían o feito aos 
cambios atmosféricos. Cando en 1885 tivo lu-
gar unha nova epidemia, a Xunta de Sanidade 
dirixiuse a Varela, quen acababa de traducir o 
traballo de Eberth (1883), e comisionouno para 
que estudase a causa da epidemia. O profesor 
compostelán optou pola análise de todas as 
fontes de augas potables da cidade e illou o 
bacilo de Eberth no seu laboratorio, o que lle 
proporcionou bastante sona. Os detalles do es-
tudo reuniunos nun manuscrito que rematou 
ao ano seguinte: Investigaciones sobre la natu-
raleza y causas de la epidemia desarrollada en 
Santiago en 1885 (1886). 

Ademais do coñecemento que adquiriu coa lec-
tura das publicacións alemás, tirou máis provei-
to desas lecturas dando á luz numerosas tradu-
cións. Realizou un impresionante labor de difu-
sión médica especializada coa edición de dúas 
relevantes publicacións. Unha foi a Colección de 

Microscopio construído por 
Ramón Varela de la Iglesia
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dou outra relevante tarefa. Afrontou a carencia de 
recursos na Facultade de Medicina para desenvol-
ver actividades experimentais en histoloxía e mi-
crobioloxía coa creación, cos seus propios medios, 
do Laboratorio Histolóxico de Santiago. Este labor 
fará de Varela o protagonista das primeiras fases 
do proceso institucionalizador da histoloxía e mi-
crobioloxía médica en España. En 1884 solicitoulle 
á Facultade, e puxo en marcha, no ano académi-
co 1884 e 1885, un curso de histoloxía. En 1886-87, 
1888-89 e 1889-90 fixo o mesmo cun curso de mi-
croscopia e bacterioloxía, sempre no seu labora-
torio privado. Unha importante testemuña da ac-
tividade histolóxica do Laboratorio é un catálogo 
de microscopios construídos nese establecemento 
(1886), que evidencia un notable esforzo por impul-
sar a actividade microscópica cun proxecto que 
sorprende polo que ten de innovador nese tempo. 

Diferentes datos parecen indicar que as relacións 
de Varela coa maioría dos seus colegas de Facul-
tade, e desde logo cos responsables institucionais, 
mantiveron o ton brusco que se visualizou na opo-
sición de 1871. Así, en 1878, abríuselle un expedien-
te administrativo a raíz do acontecido no tribunal 
de Anatomía co seu vello inimigo Francisco Rome-
ro Blanco. A eses enfrontamentos poderiamos en-
gadirlles outros menos visibles, pero sumamente 
importantes: os relativos á dotación de recursos 
para o desenvolvemento do labor experimental 
na cátedra. Como vimos, Varela non contou ata 
1905 cos medios precisos. 

En 1915 acadou a idade de xubilación pero solici-
toulle ao Ministerio de Instrución Pública a con-
tinuidade na cátedra, o que lle foi concedido. Ao 
remate do prazo, en 1918, fixo unha nova solicitude, 
pois desexaba concluír uns traballos no labora-

torio de Fisioloxía (1919). O documento é singular 
pola situación de marxinación que describe e o 
ton desafiante que emprega. Realiza unha denun-
cia directa do que denomina «caciquismo que vie-
ne prostituyendo la universidad» e aludiu moi criti-
camente a discípulos «traidores», Miguel Gil Casa-
res e o senador pola Universidade compostelá José 
Casares Gil. O Ministerio non accedeu á petición.

Á marxe das diversas incidencias, Varela de la 
Iglesia achegou relevantes innovacións á medici-
na galega e situou, como dixo Delfín García Gue-
rra, «por vez primera a la Facultad de Medicina en 
los logros más recientes de la medicina europea 
de finales de siglo».

Varela de la Iglesia e outros innovadores próximos 
a el, como Manuel Varela Radío e Roberto Nóvoa 
Santos, deberon soportar certa marxinación por 
parte do poder académico. Varela Radío e Nóvoa 
Santos buscarían na marcha para a Universidade 
de Madrid (1919 e 1928) unha solución profesional á 
incómoda situación na que se atopaban no claus-
tro, o que se traduciu nunha relevante perda de ex-
celencia científica para a Universidade de Santiago. 

+INFO
Fraga Vázquez, Xosé A. (2012): «Ramón 
Varela de la Iglesia», en Álbum da 
Ciencia, Consello da Cultura Galega
(culturagalega.gal)

CONSULTAR ARTIGO

COUSAS
CURIOSAS
Como docente, tivo entre os seus 
alumnos aos salientables Miguel Gil 
Casares, Ángel Baltar Cortés, Manuel 
Varela Radío e Roberto Nóvoa Santos.

 Destacou en histoloxía, materia en que 
presentou contribucións orixinais como a 
publicación de Contribución al estudio de la 
médula espinal, onde expresou o seu apoio 
ás teses reticularistas desde unha ampla 
relación de observacións histolóxicas, que 
describe polo miúdo. 

Tamén se especializou en microbioloxía 
e, cando en 1885 tivo lugar unha 
nova epidemia, a Xunta de Sanidade 
comisionouno para que a estudara. 
Optou pola análise de todas as fontes de 
augas potables da cidade e illou o bacilo 
de Eberth no seu laboratorio, o que lle 
proporcionou bastante sona.

Creou, cos seus propios medios, o 
Laboratorio Histolóxico de Santiago, 
constituíndo unha das primeiras fases do 
proceso institucionalizador da histoloxía 
e microbioloxía médica en España.

«Se fue el maestro... Una estela de luz 
esclarece las sombras y las tinieblas. 
Por cima el horizonte infinito del dolor 
y la desolación, hace luz la aurora de 
su santidad. El recuerdo de la bondad 
de su alma es como un sedante, el 
consuelo inefable de la amargura de 
la ausencia definitiva»
Necrolóxica publicada en El Correo Gallego e 
El Eco de Santiago, baixo as siglas M.D. 

http://www.culturagalega.gal/
http://culturagalega.gal/albumdaciencia/detalle.php?id=259&autor=Ram%F3n%20Varela%20de%20la%20Iglesia
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A revisión da súa obra e actividades cuestiona a re-
levancia dalgunhas das súas contribucións e, sobre 
todo, a negativa influencia entre os seus colegas, 
polo seu rexeitamento de novidades e a súa defen-
sa de anacrónicas visións de filosofía médica.

En Santiago cursou dous anos do bacharelato de 
Medicina (1815-17) e obtivo o grao, en outubro de 1817 
trasladouse a Madrid para completar os estudos no 
Real Estudio de Medicina Clínica. Nese tempo de-
beu coñecer a quen sería o gran xeólogo Casiano 
de Prado e os seus amigos Ramón de la Sagra e Juan 
Antonio del Río, comprometidos co liberalismo. Va-
rela de Montes delatou no Tribunal da Inquisición, 
citando na denuncia «proposiciones de Prado», a 
Juan Antonio del Río, quen sufriu pena de cárcere.

Varela de Montes ocupou un lugar destacado na actividade 
clínica no Hospital Real de Santiago de Compostela e 
como catedrático de Medicina Clínica na Universidade 
compostelá. Ese labor, que estivo acompañado de 
numerosas publicacións, xunto coa súa presenza en ámbitos 
sociais e políticos favoreceron que durante décadas fose 
recoñecido como a máxima figura da medicina galega. 

DATOS 
BÁSICOS
NACEMENTO: Santiago de Compostela, 1796

FALECEMENTO: Santiago de Compostela, 1868

ESTUDOS E FORMACIÓN:
Universidade de Santiago de Compostela
Real Estudio de Medicina Clínica
Catedrático de Medicina

ALGÚNS DOS SEUS MÉRITOS:
Escribiu máis de dez libros e numerosos artigos 
en diversas revistas arredor de dous temas 
fundamentais: os aspectos humanísticos e 
filosóficos da medicina e a clínica médica. Como 
froito dos dezaseis anos dedicado á ensinanza da 
Fisioloxía, publicou, en catro volumes, o Ensayo de 
Antropología (1844), declarado libro de texto; foi a 
súa publicación máis recoñecida, pola que recibiu a 
Cruz de Carlos III.

Tamén foi presidente da Academia de Emulación 
e favoreceu o labor do grupo de científicos activos 
nese colectivo. 

En outubro de 1819 foi nomeado substituto da cá-
tedra de Prima da Facultade de Medicina da Uni-
versidade de Santiago. Acadou en 1821 a praza de 
médico titular de Corcubión e tres anos despois a 
do mosteiro de Sobrado dos Monxes. Designado 
segundo examinador supernumerario da subde-
legación de Medicina do Reino de Galicia (30-VI-
-1825), ascendeu a primeiro en decembro de 1826, 
aínda que renunciou pouco despois. En outubro 
de 1825 ingresou como profesor interino de Fisio-
loxía e Hixiene e ao ano seguinte pasou a ocupar 
a praza de substituto da cátedra. O 2 de febreiro de 
1827, obtivo a titularidade da cátedra, que exerceu 
durante os dezaseis anos seguintes. En 1843 trasla-
douse de cátedra e pasou á de Medicina Clínica, e 
en 1863, á de Medicina Legal e Toxicoloxía. 

JOSÉ VARELA
DE MONTES
O «filósofo-médico» que acadou 
maior recoñecemento na historia 
da medicina en Galicia
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En 1843, co Plan Mata, desapareceu a Faculta-
de de Medicina de Santiago, transformada en 
Colexio de Prácticos na Arte de Curar, do que 
nomearon director a Varela en 1844. O plan es-
tablecía dous tipos de escolas médicas: as fa-
cultades, situadas en Madrid e Barcelona, e os 
colexios. Só as primeiras estaban autorizadas 
para impartir os estudos médicos ao máis alto 
nivel. A reforma foi acollida moi negativamente 
pola Universidade e o Concello composteláns. 
Varela de Montes comprometeuse activamen-
te, como deputado por Santiago no Congreso, 
nas xestións desenvolvidas para recuperar a 
condición de Facultade, o que se acadou en 
1845 coa entrada en vigor do Plan Pidal. En 1850 
foi nomeado decano de Medicina.

Compaxinou as ocupacións académicas con 
numerosas actividades, que poñen de mani-
festo o seu protagonismo na medicina e na 
vida social e política galega. Así, nos meses 
inmediatos á adquisición da cátedra, foi no-
meado médico da Real Comisión de Revisión 
de Recrutamentos do Exército en Santiago, do 
Real Mosteiro de San Martiño da cidade com-
postelá, dos xefes de Reais Rendas de Galicia, 
dos empregados da Administración do Exér-
cito en Galicia, etc. Subdelegado de Medicina 
en Galicia, exerceu como médico do Hospital 
Real desde 1827. Alí atendeu o parto da que 
logo sería a grande escritora Rosalía de Castro 
e levouna persoalmente a bautizar como filla 
de pai descoñecido. Desempeñou un notable 
papel na epidemia de cólera de 1854. 

Foi nomeado en 1830 socio correspondente da 
Real Academia Médica Matritense e, ao ano se-
guinte, socio de número e secretario de corres-

pondencias estranxeiras da Real Academia de 
Medicina e Cirurxía de Galicia e Asturias, que 
en 1833 o designou para inspeccionar os casos 
de cólera presentados en diversos puntos de 
Galicia. Nese tema, o seu labor primordial con-
sistiu na organización dos servizos médicos 
en Pontevedra e na Coruña, e na publicación 
do Boletín del Cólera, periódico circunstancial 
do que foi o redactor principal. Secretario e 
presidente da Sociedade Económica de Ami-
gos do País de Santiago, membro da Academia 
de Esculapio, Academia Cirúrxica Matritense, 
Academia de Ciencias de Madrid, Real Socie-
dade de Ciencias, Letras e Artes, Academia de 
Medicina Práctica de Anveres, etc., entre as 
condecoracións que recibiu hai que citar a 
Gran Cruz de Carlos III, medalla de distinción 
de mérito sobresaínte en Medicina e a Gran 
Cruz de Ouro de Isabel a Católica. 

Participou de xeito directo na vida política. 
Deputado moderado nas lexislaturas de 1844 e 
1846 e fervente partidario de Isabel II, de quen 
foi secretario honorario, o 4 de abril de 1846 
estivo detido polos liberais. Na súa actuación 
parlamentaria defendeu a institución uni-
versitaria compostelá e apoiou a emenda do 
marqués de Viluma tendente a frear o proce-
so desamortizador e mellorar as relacións coa 
Igrexa católica. 

Escribiu máis de dez libros e numerosos arti-
gos en diversas revistas, como El Siglo Médico, 
de Madrid, e as compostelás Revista de Cien-
cias Médicas, Revista Médica, La Exposición 
Compostelana, Revista Económica, etc. A súa 
produción xirou arredor de dous temas funda-
mentais: os aspectos humanísticos e filosófi-

Cubertas dalgunhas 
das súas publicacións
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cos da medicina e a clínica médica. Como froi-
to dos dezaseis anos dedicado á ensinanza da 
fisioloxía, publicou, en catro volumes, o Ensayo 
de Antropología (1844). Declarado libro de tex-
to, foi a publicación máis recoñecida, pola que 
recibiu a Cruz de Carlos III, no momento do seu 
máximo apoxeo social e científico. Posterior-
mente, a obra recibiu importantes e fundadas 
críticas, pois a posición antropolóxica de Va-
rela carecía de orixinalidade e modernidade.

O desenvolvemento da burguesía provocou 
na primeira metade do século XIX importantes 
avances e xerou novas alternativas sociais e po-
líticas, influídas polos efectos negativos da so-
ciedade industrial entre os grupos sociais máis 
desfavorecidos. Diversos pensadores conserva-
dores asistiron preocupados ao novo xeito en 
que se consideraba as condicións de miseria 
desde unha perspectiva reivindicativa, Varela 
de Montes foi un deses intelectuais. En Defensa 
del pauperismo (1849) defendeu a desigualdade 
e realizou unha descrición do pobre e os seus 
problemas, coa pretensión de regulamentar a 
súa condición. O obxectivo do texto foi denun-
ciar o uso da pobreza por parte do socialismo. 

As ciencias acadaron en Galicia, na etapa de 
1845 a 1868, un avance relevante. As boas re-
lacións de salientables científicos co réxime 
moderado e, sobre todo, a creación dos estu-
dos universitarios de Ciencias e de Farmacia 
contribuíron a ese auxe científico. O incre-
mento notable do profesorado e a dotación 
de gabinetes e laboratorios favoreceron o 
desenvolvemento no ámbito académico dal-
gunha das máis interesantes actividades do 
século: a creación da Academia de Emulación 

A Revista Médica da Academia de Emulación
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(1847-1850), do seu voceiro, a Revista Médica (1848-
1850), e da Revista de Ciencias Médicas. Arredor 
desas iniciativas converxeron os traballos de 
profesores universitarios, entre os que salientan 
o labor do químico Antonio Casares e do médi-
co e cirurxián José González Olivares. Cos tamén 
médicos Vicente Guarnerio Gómez e Andrés La-
orden López abordaron novas pescudas sobre 
a anestesia que permitiron visualizar, probable-
mente por vez primeira, que na Universidade 
compostelá se traballaba sobre un tema de van-
garda no ámbito médico. 

Varela de Montes favoreceu, como presidente da 
Academia de Emulación, o labor do grupo de cien-
tíficos activos nese colectivo. Avalou unhas inicia-
tivas pioneiras e de incidencia práctica, pero fíxoo 
contribuíndo con abstractos escritos filosóficos, 
interesado en desempeñar o papel de vixilante 
da ortodoxia médica. De feito, o cesamento da bri-
llante actividade do grupo activo a fins dos anos 
cincuenta daría lugar a unha situación de predo-
minio das intervencións de Varela de Montes e 
Andrey arredor das doutrinas médicas.

A súa primeira publicación foi Distinción entre la 
verdadera y falsa experiencia en Medicina (1821). 
Este primeiro libro xa recolle as que serían as liñas 
fundamentais da posición filosófica de Varela de 
Montes, quen asume o hipocratismo como guía 
do labor médico. Os erros e limitacións do hipo-
cratismo para abordar numerosos fenómenos clí-
nicos e o labor práctico nos hospitais facilitaron a 
irrupción de novas formas de afrontar a enfermi-
dade. Pedro Mata, catedrático da Universidade de 
Madrid, foi protagonista dun momento singular 
cando, no discurso pronunciado o 26 de xaneiro 
na Academia de Medicina de Madrid, cuestionou 

+INFO
Fraga Vázquez, Xosé A. / Dosil Mancilla, 
Javier (2012): «José Varela de Montes», 
en Álbum da Ciencia, Consello da 
Cultura Galega (culturagalega.gal)
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En 1843, co Plan Mata, desapareceu 
a Facultade de Medicina de Santiago, 
transformada en Colexio de Prácticos 
na Arte de Curar, e Varela de Montes 
comprometeuse activamente, como 
deputado por Santiago no Congreso, 
nas xestións desenvolvidas para 
recuperar a súa  condición de facultade.

Fervente partidario de Isabel II, de quen 
foi secretario honorario, o 4 de abril de 
1846 estivo detido polos liberais.

Exerceu como médico do Hospital Real 
desde 1827. Alí atendeu o parto da que 
logo sería a grande escritora Rosalía 
de Castro e levouna persoalmente a 
bautizar como filla de pai descoñecido. 
Tamén desempeñou un notable papel na 
epidemia de cólera de 1854. 

A expresión «Escuela médica 
compostelana» xurdiu a fins do século 
XIX e tivo unha favorable acollida entre 
algúns autores, entre os que existe un 
amplo acordo para situar a Varela de 
Montes como unha das figuras primeiras 
da citada Escola.

o carácter científico das posicións hipocráticas. O 
discurso de Mata provocou unha gran controver-
sia. Varela de Montes foi un dos voceiros dos mé-
dicos hipocráticos que saíu á palestra. Publicou 
unha serie de artigos en El Siglo Médico nos que 
defendeu o hipocratismo e rexeitou o denomina-
do «materialismo positivista», que cualificaba de 
áspide que envelena toda unha xeración.

A expresión «Escuela médica compostelana» 
xurdiu a fins do século XIX e tivo unha favorable 
acollida entre algúns autores, entre os que existe 
un amplo acordo para situar a Varela de Montes 
como unha figura principal. Na práctica, a biblio-
grafía apoloxética mesturou autores de moi diver-
sa teoría e práctica dun xeito ahistórico. As impor-
tantes diferenzas doutrinais e metodolóxicas e 
mesmo os enfrontamentos que se observan entre 
o profesorado da Facultade de Medicina poñen en 
evidencia o carácter mítico da suposta escola mé-
dica compostelá. 

http://www.culturagalega.gal/
http://culturagalega.gal/albumdaciencia/detalle.php?id=260&autor=Jos%E9%20Varela%20de%20Montes
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A matemática que creou unha 

escola internacional de álxebra
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Polo alto nivel e a repercusión científica dos seus 
traballos, é considerada unha figura excepcional 
das matemáticas, tendo en conta ademais a súa 
condición de muller e a situación da matemática 
española nos anos 50.

María Wonenburger naceu en Oleiros, poboación 
próxima á cidade da Coruña na que a súa familia 
pasaba as temporadas estivais. Realizou os seus es-
tudos de primaria e secundaria na devandita cida-
de e finalizou estes últimos no ano 1944 no Instituto 
Eusebio da Guarda. Eran tempos difíciles, tanto o 
período da Guerra Civil como os anos posteriores.

Desde pequena María coñecía o gusto dos seus 
pais: que estudase unha enxeñaría para perpetuar 
o negocio do seu pai, Julio Wonenburger, quen 
rexentaba unha coñecida fundición na Coruña. 
Porén, ela desde sempre quixo dedicarse ás mate-
máticas e a súa familia respectou ese desexo.

No momento de comezar a súa carreira (esperou un 
ano desde o remate do bacharelato polo complica-
do da situación política que se vivía), na Universida-
de de Santiago de Compostela só se ofertaban dous 
cursos que debían ser completados noutra univer-
sidade se se quería obter o título de licenciado. Este 
foi o motivo de que se desprazase á Universidade 
Central de Madrid para cursar a licenciatura de Ma-
temáticas, que estreaba esta denominación, en vez 

de Ciencias Exactas, e que pasaba a ter unha dura-
ción de cinco anos en vez de catro.

Ao chegar a Madrid, en 1945, María instalouse na 
Residencia de Señoritas da rúa Fortuny e perma-
neceu nela durante toda a carreira. Ademais de 
dedicarse ás matemáticas, seguiu cultivando e 
formándose noutras afeccións como a música, os 
idiomas ou os deportes.

Tras unha brillante carreira, desexaba poder con-
tinuar os seus estudos e atopar un traballo acorde 
coa súa formación. Coñecedores da súa valía e 
das mínimas posibilidades que tiña na España da 
época, algúns dos seus profesores, entre os que 
se atopaba Julio Rey Pastor, animárona a pedir as 
bolsas que existían naquel momento para irse ao 
estranxeiro. Pouco despois, en 1953, obtivo unha 
bolsa Fulbright e converteuse así na primeira es-
pañola en obter unha destas axudas para realizar 
estudos de doutoramento en Matemáticas nos 
EE. UU. Tras un curso intensivo de inglés, foi en-
viada á Universidade de Yale, onde se doutorou 
en 1957 co traballo titulado On the Group of Simili-
tudes and Its Projective Group, dirixido polo pres-
tixioso matemático Nathan Jacobson. Ese mesmo 
ano regresou a Madrid e alí permaneceu tres 
anos como bolseira no Instituto Matemático Jorge 
Juan do CSIC. Lamentablemente, a súa tese ame-

Esta prestixiosa matemática desenvolveu a súa investigación 
na rama da álxebra e, en particular, na teoría de grupos e das 
álxebras de Clifford. Os seus traballos foron publicados en 
revistas con grande impacto internacional e son, aínda hoxe en 
día, amplamente citados. Dirixiu oito teses de doutoramento, 
entre elas o traballo que daría orixe á teoría de Kac-Moody con 
aplicacións en matemáticas, física e informática.

DATOS 
BÁSICOS
NACEMENTO: Oleiros (A Coruña), 1927

FALECEMENTO:  A Coruña, 2014

ESTUDOS E FORMACIÓN:
Universidade Central
Universidade de Yale, EE. UU.
Licenciada e doutora en Matemáticas

ALGÚNS DOS SEUS MÉRITOS:
A importancia das súas contribucións demóstrase 
coa repercusión que tiveron non só en 
matemáticas, senón tamén na física de partículas 
ou na informática. Realizou un labor investigador 
no sentido máis moderno da palabra, acudindo 
a congresos, relacionándose cos matemáticos 
sobranceiros do momento, movéndose entre 
universidades, dando a coñecer os seus 
resultados a outros investigadores e, o máis 
difícil, investigando non para si mesma senón para 
crear unha escola de renome internacional.
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ricana non lle foi recoñecida en España e tivo 
que realizar outra aquí dirixida polo profesor 
Germán Ancochea.

De novo, ante as poucas perspectivas laborais 
en España e coa proposta de colaborar co ma-
temático Israel Halperin, aceptou unha bolsa 
posdoutoral para acudir á Queen Universi-
ty (Kingston, Ontario). Logo da súa situación 
como bolseira, conseguiu un posto de profe-
sora na Universidade de Toronto e foi naquel 
momento a única muller no cadro de profeso-
rado. Alí dirixiu a súa primeira tese de douto-
ramento, a de Robert Moody, hoxe prestixioso 
alxebrista. Con esa tese aparece a famosa teo-
ría das «álxebras de Kac-Moody», que deu lu-
gar a un campo moi extenso de traballo.

Permaneceu seis anos en Canadá e, posterior-
mente, en 1967, trasladouse á Indiana Univer-
sity (Bloomintong, EE. UU.). Na web actual da 
dita universidade podemos atopar diferentes 
referencias a María Wonenburger; en particu-
lar, pódese ver o seu contrato inicial nesa Uni-

versidade. Alí permaneceu ata 1983, na catego-
ría de Full Professor, a máis alta como docente.

En 1983, por razóns familiares (a enfermidade 
da súa nai), María Wonenburger abandonou 
a súa carreira docente e investigadora e re-
gresou a España. Ao longo da súa curta vida 
académica, publicou máis dunha vintena de 
artigos en revistas de impacto internacional e 
dirixiu oito teses de doutoramento. Ademais, 
realizou a revisión duns 55 traballos, distintos 
libros e artigos relacionados coa súa investi-
gación, como se pode ver na web MathSciNet.

A importancia das súas contribucións demós-
trase coa repercusión que tiveron non só en ma-
temáticas, senón tamén na física de partículas 
ou na informática. Na actualidade os seus arti-
gos seguen a ser amplamente citados e os seus 
resultados e os dos seus discípulos son usados 
en gran cantidade e variedade de traballos.

Hai que destacar tamén a riqueza dos seus 
contactos persoais e as súas colaboracións 
con matemáticos da altura de Jean Dieudonné, 

H.S.M. Coxeter, Max Zorn ou Gian-Carlo Rota, 
ademais dos xa citados Julio Rey Pastor ou 
Nathan Jacobson. Entre os seus discípulos ató-
panse matemáticos de gran prestixio interna-
cional como o xa mencionado Robert Moody 
ou Stephen Berman, que teñen falado dela con 
veneración, recordando como lles facía sentir-
se seguros para sacar o mellor deles mesmos 
e comentando a capacidade que tiña para di-
rixilos, para orientalos na elección dos temas 
de traballo con máis posibilidades, para que 
gozasen coa investigación.

María Wonenburger posuía esa intuición ma-
temática que só teñen algunhas persoas para 
descubrir novos temas de estudo, ademais de 
contar cunha formación sólida e un coñece-
mento amplo no seu campo que lle permitiron 
crear novas teorías. Realizou un labor investi-
gador no sentido máis moderno da palabra, 
acudindo a congresos, relacionándose cos 
matemáticos sobranceiros do momento, mo-
véndose entre universidades, dando a coñecer 
os seus resultados a outros investigadores e, o 

«Tengo tendencia a ser feliz» 
María Wonenburger 

Cos tamén matemáticos (abaixo) Nicolae Strungaru, Jeong-Yup 
Lee, Steven Sullivan,  (arriba) Arturo Pianzola, Robert V. Moody, 
Stephen Berman, Kequin Liu e YnnGao. ©MFO 

Wonenburger inaugurando un monólito á súa figura no parque 
de Santa Margarida, A Coruña 
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máis difícil, investigando non para si mesma senón 
para crear unha escola de renome internacional.

A teoría de grupos clásicos e as álxebras de 
Clifford son, entre outros, temas centrais na in-
vestigación de María Wonenburger. Os traballos 
de J. Dieudonné, publicados a principios dos anos 
50 do século pasado, foron estudados por María 
Wonenburger e achegou relevantes melloras nas 
caracterizacións dalgúns grupos.

O concepto de álxebra de Clifford unifica conceptos 
xeométricos de diferentes estruturas alxébricas que 
foron xurdindo en aplicacións da física: os números 
complexos, as matrices, os cuaternións, tensores, 
espinores, etc. son conceptos que apareceron ao 
longo dos anos e que permiten describir os espazos 
tridimensional e catrodimensional, o espín do elec-
trón ou a relatividade especial, entre outros. Esta 
idea resultou tamén de grande utilidade en aplica-
cións á xeometría (fundamentalmente a xeometría 
de Riemann), á física e á informática (en particular 
para o recoñecemento de imaxes); está intimamen-
te relacionada coa teoría das formas cuadráticas 
e as transformacións ortogonais. Na actualidade, 
o estudo destas álxebras é un tema vixente en fí-
sica-matemática para describir as propiedades dos 
obxectos no espazo tempo e do propio espazo.

Da man de María Wonenburger, como directora 
do seu primeiro alumno de doutoramento, Ro-
bert Moody, iniciouse o que co tempo coñecemos 
baixo o nome de teoría de Kac-Moody. Actualmen-
te, as álxebras introducidas por Moody na súa tese 
de doutoramento (e por V. G. Kac independente-
mente) son unha clase de álxebras, na súa maioría 
de dimensión infinita, asociadas a certos xerado-
res e relacións. As máis sinxelas son chamadas 
afíns, que tamén foron introducidas na súa tese.

En 1994, durante o XX Colloquium on Gruop Theore-
tical Methods in Physics celebrado en Xapón, Vic-
tor Kac e Robert Moody recibiron o Premio Wigner 
Medal polos seus traballos iniciados en 1967 sobre 
a teoría dunha nova clase de álxebras de dimen-
sión infinita que actualmente son coñecidas baixo 
o nome de ambos (álxebras de Kac-Moody) e que 
teñen un grande impacto en física, en particular 
en física de partículas, teoría de campos e en teo-
ría de cordas.

Os traballos publicados por María Wonenburger 
son amplamente citados. Por exemplo, o último 
ano da súa estancia en Toronto, 1966, publicouse 
no Journal of Mathematics and Mechanics o seu ar-
tigo «Transformations which are products of two 
involutions», que foi referenciado en máis de 30 
traballos de relevancia internacional.

Logo de abandonar a carreira docente e investi-
gadora, María Wonenburger mantivo un discreto 
retiro na cidade da Coruña, case sempre rodea-
da dun reducido grupo de matemáticos/as moi 
conscientes da súa valía. Aínda que tardíos, nos 
últimos anos da súa vida recibiu unha serie de ho-
menaxes e recoñecementos por parte das socieda-
des de matemáticas e doutras institucións: socia 
de honra da Asociación Galega de Profesorado de 
Ensinanza das Matemáticas e da Real Sociedade 
Matemática Española e doutora honoris causa pola 
Universidade da Coruña. A Xunta de Galicia creou 
o Premio María Wonenburger, que anualmente se 
concede a algunha científica galega con méritos 
destacados na súa investigación. O Concello de 
Oleiros inaugurou un fermoso parque co seu nome, 
ao igual que fixo cunha rúa o Concello da Coruña, 
onde conta tamén cun monolito na súa honra no 
paseo das Ciencias do parque de Santa Margarita.

+INFO
Souto Salorio, María José / Tarrío Tobar, 
Ana Dorotea (2014): «María Josefa  
Wonenburger Planells»,  en Álbum da 
Ciencia, Consello da Cultura Galega 
(culturagalega.gal)

CONSULTAR ARTIGO

COUSAS
CURIOSAS
María Wonenburger posuía esa 
intuición matemática que só teñen 
algunhas persoas para descubrir novos 
temas de estudo. 

En 1953 obtivo unha bolsa Fulbright e 
converteuse así na primeira española 
en obter unha destas axudas para 
realizar estudos de doutoramento en 
Matemáticas nos EE. UU. 

Como docente, o seu primeiro alumno de 
doutoramento foi Robert Moody, quen 
anos despois desenvolveu, xunto con 
Victor Kac, a teoría de Kac-Moody, pola 
que recibiron o Premio Wigner Medal. 

O seu artigo «Transformations which 
are products of two involutions» foi 
referenciado en máis de 30 traballos de 
relevancia internacional.

A Xunta de Galicia outorga anualmente 
o Premio María Wonenburger a 
algunha científica galega con méritos 
destacados na súa investigación.

http://www.culturagalega.gal/
http://culturagalega.gal/albumdaciencia/detalle.php?id=1015&autor=Mar%EDa%20Josefa%20Wonenburger%20Planells
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,

Esta publicación presenta unha selección de 
30 nomes que salientaron pola súa relevancia, 
orixinalidade ou representatividade no eido da 
ciencia galega. A edición mostra unha versión 
divulgativa das súas biografías, elaborada 
a partir dos textos publicados no proxecto 
Álbum da Ciencia do Consello da Cultura 
Galega, que se pode consultar integramente 
na web: consellodacultura.gal
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