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Con este tomo sobre a expresión en galego da ciencia, correspon-
dente ao período 1939-1975, remata o proxecto do Consello da 
Cultura Galega sobre «Ciencia en galego», no que se tenta ache-
gar a cativa produción cientí�ca en galego que houbo en todo 
este período. Nos anos da posguerra e mesmo do «desarrollo» 

español, a expresión da ciencia tivo unhas características particulares que viñan 
determinadas, por un lado, pola saída da prostración cultural que signi�cou a 
Guerra Civil e as súas consecuencias máis inmediatas e, por outro, polo inicio 
dun traballo cientí�co emerxente que tentaba achegarse e integrarse no contexto 
mundial e que tivo a súa expresión máis directa na creación de institucións como 
o Consello Superior de Investigacións Cientí�cas e a tímida modernización das 
universidades. 

En Galicia, sumada a estas dúas características propias da ciencia española 
deste período, hai que sinalar a existencia dun galeguismo cultural cada vez máis 
presente na sociedade que tamén estimulou, moi pouco a pouco, a utilización do 
idioma galego fóra do mundo literario, ao que semellaba estar restrinxido, como 
nos casos da �losofía e do ensaio. Tamén, aínda que con moita menor amplitude, 
a ciencia comezou a interesar e preocupar como obxecto da expresión en galego.

A este último período vai dedicado este libro, que remata no ano 1975, por-
que a partir dese momento hai un cambio cualitativo na produción cientí�ca en 
galego como consecuencia do labor de promoción de novas institucións como o 
Seminario de Estudos Galegos, as sociedades ecoloxistas e culturais e, �nalmente, 
a Xunta de Galicia. Sen que esta produción editorial posterior a esas datas fose 
abonda e su�ciente, si foi signi�cativamente diferente, polo que metodoloxica-
mente está xusti�cado este límite. 
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Francisco Díaz-Fierros Viqueira

O que veu despois, e sobre todo a situación actual, segue a ser moi problemá-
tico en relación coa produción cientí�ca en galego (mesmo con novas di�culta-
des, que había anos nin se podían prever), polo que é un labor inacabado e no 
que sempre se está a recomezar. Coñecer a historia deste proceso, mediante tra-
ballos coma este, agardamos que axude a entender o camiño percorrido e, sobre 
todo, imaxinar de cara ao futuro novas vías que lle permitan ao galego esas mil 
primaveras máis cunqueirianas, tamén no eido da ciencia.

Francisco Díaz-Fierros Viqueira
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A cativa presenza que acadara o galego como lingua de ciencia 
durante os anos da ditadura de Primo de Rivera e da Segunda 
República vai desaparecer co triunfo do golpe militar de 1936 
e a instauración do réxime franquista. A prensa galeguista (Nós, 
A Nosa Terra, Logos), que acollera timidamente algúns artigos 

de ciencia en galego, deixouse de editar, a incipiente galeguización da Universi-
dade de Santiago quedou en nada e o Seminario de Estudos Galegos (SEG), a 
institución cultural de carácter interdisciplinar que tiña máis posibilidades para 
impulsar o uso do galego nas ciencias, foi suprimido e os seus fondos pasaron 
parte á Universidade e parte ao Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, 
do CSIC, dúas institucións que estiveron moi lonxe das prácticas culturais leva-
das a cabo polo SEG, a pesar de que algúns dos seus membros participaron na 
fundación e foron colaboradores da segunda delas. Os proxectos de edición do 
SEG de manuais sobre a �ora e a xea de Galicia ou do libro Astronomía a ollo cei-
be, de Ramón María Aller Ulloa, a revista interdisciplinar Arquivos do Seminario 
de Estudos Galegos ou o Consultorio de Pragas do Campo e os Laboratorios de 
Xeoquímica e de Bromatoloxía do Instituto de Estudios Regionales da Univer-
sidade de Santiago dirixidos por membros do SEG pasaron a formar parte da 
historia sen tempo para desenvolveren as súas potencialidades.

Durante as tres longas décadas da ditadura franquista foron moi poucos os 
artigos ou libros que se publicaron de e sobre ciencia en galego. Os primeiros, 
de corte divulgativo ou minimamente relacionados coa ciencia, apareceron nos 
anos corenta na prensa galega do exilio. Na revista Saudade (México, 1942-1953) 
reprodúcese, no nº 3 (1943), un inédito do doutor Nóvoa Santos, acompañado 
dun per�l biográ�co seu da autoría de Carlos Velo. No mesmo número consta 
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un artigo do xornalista e membro do Partido Galeguista Xerardo Álvarez Ga-
llego sobre a psicopatoloxía do emigrante. E no nº 4 (1943) �gura un texto 
sobre a agricultura e ganderías galegas, obra de Severino Pellit Varela, veteri-
nario, inspector de Sanidade e Hixiene Pecuaria en Compostela, secretario do 
Partido Republicano Radical Socialista de Santiago e, posteriormente, militante 
da Unión Republicana e do PSOE. Por último, en A Nosa Terra do exilio, no nº 
442 (1945) recóllese un comentario sobre a Historia de la Medicina do doutor 
Gumersindo Sánchez Guisande e no nº 457 (1947) reprodúcese a obra A Santa 
Compaña de Nóvoa Santos.

Será na década dos cincuenta cando se publiquen en Galicia os primeiros 
traballos de e sobre ciencia en galego. En 1957, no libro de ensaios do médico 
Juan Rof Carballo Mito e realidade da Terra Nai, traducido ao galego por Ra-
món Piñeiro e cun prólogo do tamén médico e ensaísta Domingo García-Sabell, 
aparecen dous dos ensaios que están relacionados coa medicina psicosomática e 
antropolóxica. Un ano despois, vía a luz na revista Referatas. Academia Médico 
Quirúrgica Provincial (Vigo, 1956-1960 e 1963-1970), no nº 4 (1958), o pri-
meiro texto de ciencia en galego, «Ensaios pra mellorar os resultados terapéuticos 
no estrabismo», que reproducía unha conferencia pronunciada polo oftalmólogo 
Antón Beiras e a súa publicación en galego foi unha anomalía excepcional nunha 
revista que, agás este artigo, editou todo en castelán. Nas publicacións do exilio 
durante esta década hai que citar, tamén, as páxinas que dedicou Otero Pedra-
yo ao médico e reitor da Universidade de Santiago de Compostela Alejandro 
Rodríguez Cadarso en O libro dos amigos (Bos Aires, 1953) e dous textos que se 
publicaron no nº 1 (1959) da revista Vieiros (México, 1959-1967): un comenta-
rio sobre o libro de Isidro Parga Pondal El conocimiento geológico de Galicia (Bos 
Aires, 1958), no que o autor se lamenta de que unha monografía coma esta non 
se edite en galego, e un artigo sobre plani�cación agropecuaria, obra de Adolfo 
Váquez Humasqué, enxeñeiro agrónomo, �llo dun alférez galego da Garda Civil, 
que pasou parte da súa infancia e adolescencia en Galicia, foi profesor no Labo-
ratorio de Fisioloxía Vexetal da Junta para Ampliación de Estudios (JAE) e no 
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Xardín Botánico de Madrid, ocupou diferentes cargos no Ministerio de Agricul-
tura durante a Segunda República como home clave na reforma agraria e chegou 
a presidir, no exilio, o Padroado da Cultura Galega en México.

Nos anos sesenta, os textos de e sobre ciencia en galego continúan estando 
presentes de maneira intermitente e minoritaria nalgunhas publicacións do exilio 
e, sobre todo, nas que leva a cabo a Editorial Galaxia en Galicia. Dous membros 
destacados do desaparecido Seminario de Estudos Galegos, Isidro Parga Pondal e 
Luis Iglesias, colaborarán, respectivamente, con dous textos sobre xeoloxía e xeo-
grafía �to-zoolóxica no primeiro tomo da Historia de Galiza dirixida por Otero 
Pedrayo e publicada en Bos Aires en 1962. Na revista Vieiros ve a luz un traballo 
inédito e póstumo de Modesto López Teijeiro, asinado en 1934, sobre antropo-
loxía física (nº 3, 1965) e uns poucos artigos que podemos relacionar de xeito 
tanxencial coas ciencias agrarias (Adolfo Vázquez Humasqué e Arturo Romaní), 
a medicina (Darío Álvarez Blázquez e Antón Baltar) e a divulgación de �guras 
destacadas da ciencia en Galicia, como é o caso da homenaxe que lle rende Otero 
Pedrayo a Domingo Fontán co gallo dos cen anos do seu pasamento (nº 4, 1968).

No marco da renovación cultural que supuxo a creación da Editorial Galaxia, 
vai crecer a presenza en Galicia de textos en galego de e sobre ciencia na década 
dos sesenta e dos setenta, sobre todo na revista Grial e da man de médicos inte-
lectuais e humanistas como Domingo García-Sabell, Juan Rof Carballo e Xosé 
Manuel López Nogueira. No campo da antropoloxía médica hai que destacar 
dous textos que García-Sabell escribiu no seu libro Ensaios I, publicado por Ga-
laxia en 1963, ou as súas notas dunha especie de diario persoal que apareceron 
en Grial, no nº 19 (1968), baixo o título de «Páxinas do xornal». En relación coa 
psicoloxía e a psicanálise, publicaron artigos en Grial Rof Carballo («Humorismo 
e sociedade», nº 5, 1964), López Nogueira («Karl Jaspers e alén do límite», nº 
24, 1969) e García-Sabell («Doutrina xeral da persoalidade», nº 41, 1973), autor 
tamén da tradución do libro Problemas humáns (Galaxia, 1966), do psicólogo, 
pedagogo e �lósofo alemán Eduard Spranger. O escritor, profesor e xornalista 
galego residente en Londres Carlos Durán tamén publicou en Grial varios artigos 
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sobre obras do psicanalista inglés John Bowlby (nº 26, 1969; nº 41, 1973), do 
psicólogo Edward de Bono (nº 33, 1971) ou sobre a �losofía da ciencia de Karl 
Popper (nº 46, 1974). Hai que destacar tamén as traducións ao galego dun artigo 
do psicólogo A. Richard Diebold Jr. (nº 18, 1967) e outro de Claude Lévi-Strauss 
sobre a aplicación das novas matemáticas ás ciencias sociais (nº 48, 1975). Cóm-
pre citar, por último, os comentarios que Basilio Losada, X. M. López Nogueira, 
Ramón Piñeiro, Xosé Manuel Beiras ou F. Fernández del Riego dedicaron a 
obras de ciencia ou relacionadas con ela e escritas en castelán, de García-Sabell, 
Rof Carballo, Francisco Bellot ou López Nogueira.

Ademais dos artigos publicados en Grial, nos cinco primeiros anos da déca-
da dos setenta viron a luz algúns libros e traballos de e sobre ciencia en galego. 
Na revista Compostellanum (nº 1-4, 1971), o profesor Francisco Díaz-Fierros 
publicou un pioneiro ensaio sobre os comezos da ciencia moderna na univer-
sidade compostelá. No nº 353-354 (1971-1972) do Boletín da Real Academia 
Galega apareceu un solitario artigo do erudito Enrique Chao Espina sobre a 
balea nas obras de Feijoo e Sarmiento. Maior importancia tiveron os discursos 
de entrada na institución que pronunciaron en galego o químico, farmacéutico 
e xeólogo Uxío Torre Enciso («Avanzos no coñecimento da xeomorfoloxía de 
Galicia», 1970) e o matemático Enrique Vidal Abascal («A crise da Universidade 
europea», 1971). En 1973, en Bos Aires, Ediciones Galicia, do Centro Gallego 
de Bos Aires e o Instituto Argentino de Cultura Gallega, publicaba o libro do 
cirurxián do Hospital Español de Bos Aires Xosé Alexandre López A ernia ingui-
nal simpre: seu tratamento quirúrxico, traducido ao galego da primeira edición en 
castelán polo doutor Xermán Quintela Novoa e Rodolfo Prada. E, xa en 1975, 
no contexto das preocupacións polo ambiente en Galicia, hai que destacar a pu-
blicación de tres libros: un do biólogo Miguel Anxo Murado (A contaminación 
en Galicia. O desarranxo ambiental galego no contesto da crise ecolóxica mundial, 
Ed. Akal) e dous de autoría colectiva que apareceron nas editoriais Sept (Conta-
minación industrial e desenvolvimento) e Edicións do Rueiro (A contaminación na 
Galicia). Por último, é preciso citar, dentro do campo da divulgación cientí�ca 
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e no marco da reivindicación do emprego do galego no ensino, o conxunto de 
pequenos textos de ciencias naturais e matemáticas que se publicaron na revista 
infantil Vagalume (1975-1978).

Á vista da relación de libros e artigos citados, podemos dicir que o panorama 
do galego como lingua de ciencia durante o franquismo é tan cativo como deso-
lador. Coa política represiva que levou a cabo o réxime ditatorial contra o idioma 
galego non podía ser doutro xeito. Todas as potencialidades que se anunciaban 
para a lingua galega coa aprobación do Estatuto de autonomía de Galicia que-
daron en nada logo do triunfo do golpe militar de xullo de 1936. E no franquis-
mo é moi pouco o que hai que destacar, agás as pequenas illas que representaron 
as publicacións do exilio galego e o labor da Editorial Galaxia. O crecemento 
do emprego do galego como lingua de ciencia terá que agardar á instauración da 
democracia e da Autonomía de Galicia, aínda que xa en competencia desigual co 
inglés como lingua vehicular dos traballos cientí�cos. Pero esa xa é outra historia.
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O médico Roberto Nóvoa Santos (1885-1933) gustou desde ben novo de realizar 
incursións literarias e, deste xeito, elaborou diversas composicións, como algunha 
breve obra de teatro, poemas ou mesmo un relato sobre a Santa Compaña. 
En prosa poética apareceu un artigo seu, «Páxinas póstumas», publicado na 
revista Saudade, editada na capital mexicana en 1943, cando o autor levaba 
dez anos morto. Ao escrito do gran médico seguíanlle unhas palabras do tamén 
galego Carlos Velo Cobelas, responsable da publicación, nas que o mestre do 
documentalismo e �gura do cine mexicano explicaba que seleccionara os seis 
breves textos de Nóvoa.

O artigo apareceu en galego, un idioma que o médico utilizou en público, 
de xeito escrito e oral, en varias ocasións. Os textos que comentamos foron, con 
toda probabilidade, traducidos do orixinal en castelán por Carlos Velo. Posúen a 
singularidade de camiñar polo terreo da �cción, un mundo afastado da produ-
ción habitual do catedrático de Patoloxía, centrado na elaboración de traballos 
técnicos da súa especialidade médica ou en escritos de ton ensaístico. Aquí uti-
lizou unha linguaxe sintética, frases curtas e contido emocional, é dicir, apostou 
pola prosa poética. Centrou a súa ollada nas insu�ciencias da relación amorosa 
e, en menor medida, na soidade radical do ser humano —mesmo do que está 
namorado— porque lle deu voz a un amante —mozo?— utilizando como fío 
condutor as limitacións da relación amorosa, o afastamento, a imposibilidade de 
unión total, as circunstancias da vida, o azar etc. Un illamento obrigado que lle 
xeraba frustración.

Algunhas das súas formulacións lembran o expresado polo propio Nóvoa nal-
gún libro (La inmortalidad y los orígenes del sexo, 1931), onde establecía seme-
llanzas entre o apareamento sexual e o canibalismo. E en sintonía co que a�rmou 
en 1933 nas Primeras Jornadas Eugénicas Españolas, onde salientou que: «Todo 
el problema sexual es mera cuestión de agresividad, e incluso las manifestaciones 
amorosas que parecen más alejadas de ello, no son sino sus consecuencias». De 
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feito, coidaba que: «Muchas veces las frases más habituales en amor revelan por 
su crudeza, con gra�smo inequívoco, este sentido canabalístico de la sexualidad».

Entre �nais de 1927 e 1933 coincidiran en Madrid os nosos dous protagonis-
tas, Nóvoa e Velo, un como catedrático de Patoloxía e outro como estudante de 
Bioloxía, e alí compartiron varios coñecidos. Coa Guerra Civil, Carlos Velo fuxiu 
cara ao exilio mexicano. En 1940 encargouse da docencia de Zooloxía na Escola 
de Ciencias Biolóxicas do Instituto Politécnico Nacional, posto que deixou en 
1944. Participou na fundación de Saudade, unha revista que, predecesora de 
Vieiros, se publicou en México entre 1942 e 1953, editada polo Grupo Saudade 
e a Irmandade Galeguista do Distrito Federal.

Os textos de Nóvoa son, alén do interese do seu contido, un testemuño do 
dramático exilio e do valioso labor dalgúns dos nosos paisanos. E tamén salientan 
porque poñen en evidencia o contraste entre ese recoñecemento ao excepcional 
médico no exterior e o maltrato e esquecemento no país.
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NÓVOA SANTOS, Roberto: «Páxinas póstumas», 
Saudade, México, n.º 3 (maio 1943), p. 5-6. 

C. V. [Carlos Velo]: «Roberto Nóvoa Santos, 
o primeiro dos biólogos galegos contemporá-
neos...», Saudade, México, n.º 3 (maio 1943), 
p. 6-7.
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O médico Juan Rof Carballo (1905-1994), recoñecido ensaísta e impulsor da 
medicina psicosomática en España, situou a antropoloxía como unha das súas 
áreas preferentes de traballo. Sobre esa materia aplicada a Galicia publicou, en 
1957, un libro, Mito e realidade da terra nai, traducido ao galego por Ramón 
Piñeiro, editado por Galaxia e cun amplo limiar de Domingo García-Sabell («Re-
trato dun médico galego»). Abordou o tema que leva o título xeral nas páxinas 39 
a 62 e «Encol da Santa Compaña» na 63 a 100.

Rof Carballo amosouse preocupado polo dominio do principio patriarcal e 
polo certo abandono do matriarcal na sociedade do seu tempo, conceptos que 
non se re�ren ao que actualmente se denomina patriarcado —distribución desi-
gual do poder entre homes e mulleres con dominio dos varóns— senón ao prin-
cipio patriarcal-paterno como elemento reitor, incitador ao coñecemento, á ra-
zón, á orde, e o matriarcal-materno, asociado ao amor, aos sentimentos e mesmo 
á terra, á paisaxe e ao corpo. Como vemos, algo non moi diferente aos tópicos 
misóxinos característicos de gran parte da intelectualidade no século xix e parte 
do xx, a identi�cación do home co cerebro e coa razón e da muller co corazón 
e cos sentimentos, neste caso desde unha perspectiva paternalista. O médico lu-
cense �caba intranquilo ao observar o que entendía que era unha desviación das 
sociedades cara ao ultrarracionalismo, ao cosmopolitismo, ao desarraigamento 
etc., e coidaba preciso darlle protagonismo ao principio materno, o que, por 
outra banda, encaixaba moi ben coas súas ideas sobre a relevancia da urdidura 
afectiva e os sentimentos persoais cara a Galicia.

Fillo do ilustre veterinario de orixe catalá Juan Rof Codina, Rof Carballo reali-
zou estudos de Medicina en Santiago (onde participou no Seminario de Estudos 
Galegos), Barcelona e Madrid. En 1928 marchou a Madrid e integrouse no equi-
po do relevante médico Gustavo Pittaluga Fattorini (1876-1958). Gozou de varias 
estadías no estranxeiro da man da Junta para Ampliación de Estudios e despois da 
Guerra Civil dedicouse á práctica clínica con Jiménez Díaz no Hospital General 
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de Madrid e, asemade, desenvolveu o seu interese pola medicina psicosomática, 
por in�uencia do «grupo de medicina antropolóxica de Heidelberg».

En relación co texto comentado, Rof Carballo seguiu a orientación da escola 
psicanalítica e de Carl Gustav Jung (1975-1961) ao salientar o valor do mito, 
unha experiencia primordial que �xo posible a formación do pensamento racio-
nal, utilizando o concepto de Terra-Nai, que para Jung era uns dos arquetipos 
substanciais do ser humano, un dos que actúan en todos e forman parte do «in-
consciente colectivo». Un discípulo de Jung, Erich Neumann (1905-1960), será 
quen guíe a Rof Carballo no seu interese polos réximes matriarcal e patriarcal e a 
identi�cación da conciencia como elemento masculino e o subconsciente como 
feminino. Para o autor, a saudade e outras manifestacións antropolóxicas dos ga-
legos son elementos positivos, na medida en que re�icten unha valoración e unha 
reivindicación da natureza, da paisaxe, unha actitude peculiar da alma dun pobo 
diante desa realidade profunda da Terra-Nai sentida como algo consubstancial 
coa propia existencia humana. Ou sexa, a �delidade dos galegos, a contracorrente 
das modas, á Terra-Nai, preservando as raíces. Tamén se fai eco Rof Carballo nes-
tes traballos da principal contribución de Neumann, a descrición do complexo 
inconsciente da Gran Nai, un arquetipo universal co que, segundo el, se enfronta 
todo individuo na súa vida; un arquetipo ambivalente que abrangue beleza e 
protección mais tamén a nai devoradora (as Gorgonas ou «nais terribles»).

Na segunda parte do libro, Rof Carballo relacionou a Santa Compaña coa 
fantasía subconsciente colectiva que expresa o ser humano apreixado pola melan-
colía, pola carencia afectiva. De novo reivindicou o principio feminino que Gali-
cia soubo preservar, co risco de ser considerados os galegos como atrasados, pois 
valoraba a importancia do subterráneo, do ctónico (sinónimo de subterráneo, 
inframundo), do subconsciente, que relaciona coa volta á Terra Nai, berce e tum-
ba, lugar de retorno cando a vida está cumprida. Na súa argumentación botou 
man dos estudos de Johann Jakob Bachofen (1815-1887), teórico do matriarca-
do. Rof Carballo entende que unha das misións da muller, da nai, é favorecer o 
retorno ás raíces da terra ao seu home, ao seu �llo, porque a reunión coa terra 
xenitriz faise por intermediación da muller. Para el a Santa Compaña non é mera 
superstición senón que tiña esa signi�cación transcendente. Entendía que tanto 
na Santa Compaña como na saudade hai unha referencia secreta, pero indeleble, 
ao máis entrañable do noso ser.

Xosé A. Fraga Vázquez
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Rof Carballo mantivo un contacto continuo con Galicia e o labor médico e 
cultural que se desenvolvía no país, en moitos casos coa intermediación do seu 
vello amigo Domingo García-Sabell, co que compartía moitos puntos de vista 
médicos, antropolóxicos e ideolóxicos. Na súa produción en galego tamén �gura 
a intervención, en 1975, na inauguración da Galería Sargadelos en Madrid, sobre 
«Os mitos celtas e a personalidade galaica».

ROF CARBALLO SOBRE ANTROPOLOXÍA GALEGA
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ROF CARBALLO, Juan: Mito e realidade 
da Terra Nai, Vigo, Galaxia, 1957. 
Extracto das páxinas 41-45.
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A CORRECCIÓN 
DO ESTRABISMO POLO 
OFTALMÓLOGO ANTÓN BEIRAS
Xosé A. Fraga Vázquez
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O médico Antón Beiras García (1916-1968) prestou unha especial atención ao 
estrabismo, á desviación do aliñamento dos eixes oculares. Nas persoas que o 
sofren, os ollos miran en direccións diferentes, o mesmo obxecto vese en dous 
lugares distintos, polo que diminúe a percepción da profundidade. O oftalmólo-
go estudou o tema e creou un aparato co que pretendía corrixir a desviación sen 
acudir á intervención cirúrxica. Sobre esa cuestión publicou en 1958 «Ensaios 
pra mellorar os resultados terapéuticos no estrabismo», un artigo en galego de 25 
páxinas que recolle unha conferencia impartida anteriormente e que apareceu en 
Referatas (tomo II, nº 4), unha revista editada en Vigo pola Academia Médico 
Quirúrgica Provincial.

Antón Beiras licenciouse en Medicina en Santiago de Compostela en 1942 e 
exerceu case todo o seu labor profesional en Vigo. No ano 2009 presentouse un 
libro sobre este oftalmólogo escrito por Alejandro Otero e editado por Caixano-
va, Antón Beiras, la mirada certera. Historia del Vigoscopio. Nel �gura un sentido 
texto de Manuel Sánchez Salorio, catedrático de Oftalmoloxía da universidade 
compostelá, «Antón Beiras na memoria e no corazón», do que extraeremos al-
gúns comentarios. Salorio dinos que «entre os privilexios que me concedeu a vida 
non foi un dos menores o feito de ter coñecido e ter sido amigo persoal de Antón 
Beiras [...] un varón fornido, mesmo atlético, que non para de moverse», unha 
persoa de «vitalidade esforzada e contaxiosa [...] obstinado, enérxico e moi seguro 
de si mesmo», mais tamén solidario e tenro.

Sobre o contido do artigo que hoxe comentamos, este iniciase cunha signi�-
cativa introdución na que Beiras defendía o uso do galego en ciencia: «Coido eu 
que os homes de ciencia e concretamente os médicos, poden tratar de honrar á 
propia fala, escribindo nela as súas observacións e experimentos, aínda que sexan 
modestos, sempre que cumpran os demais requisitos esixibles a todo investiga-
dor: veracidade e rigor» (p. 1).
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A parte técnica do texto abrangue dúas seccións. Na primeira fala do estra-
bismo e nela salienta a importancia para a solución do problema da ortóptica, 
que, segundo a Organización Mundial da Saúde (OMS), supón o estudo e tra-
tamento de defectos na musculatura óptica ou de hábitos visuais defectuosos. 
Beiras entendía que se botaba en falta un sipnoptóforo (un equipo de rehabilita-
ción muscular e estimulador sensorial para tratar as anomalías visuais) lixeiro e 
transportable, polo que el, nesa liña, preparou un, reducido e que se podía �xar á 
cabeza do paciente. Na segunda parte do artigo describiu o aparato, que chamou 
quinepleoscopio e do que achega fotos e planos. Remata con resumos en galego, 
castelán e francés.

Ese quinepleoscopio sería o punto de partida dun aparato que coa mesma 
�nalidade presentaría nos anos sesenta, o Vigoscopio. Un nome que ten moito 
que ver coa petición de apoio para o �nanciamento da súa posta en marcha que 
o propio Beiras solicitou a Rafael Portanet, alcalde de Vigo e presidente da Caixa 
Municipal de Aforros da cidade olívica.

Sobre a promoción deste invento de Beiras tamén nos deixou escrita unha 
crónica Manuel Sánchez Salorio («Lo que pudo ser y no fue»). En 1965, co gallo 
da concesión pola Universidade de Santiago, por proposta de Luis Iglesias Igle-
sias, do doutorado honoris causa a Francisco Franco, Salorio propúxolle a Beiras 
a posibilidade de aproveitar a circunstancia para presentarlle o Vigoscopio ao xe-
neral como un xeito de acadar os apoios necesarios para o seu lanzamento. Todo 
estaba preparado nas inmediacións da Aula Magna da Facultade de Ciencias e 
Salorio intercedeu perante o almirante Nieto Antúnez, moi próximo a Franco, 
para que a comitiva se detivese fronte ao aparato. Mais a cousa non saíu ben, por-
que aínda que varias autoridades acudiron a observar o invento de Beiras, Franco 
non pasou por alí. E, no último momento, Beiras tamén desapareceu.

Xosé A. Fraga Vázquez
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BEIRAS GARCÍA, Antón: «Ensaios pra mellorar 
os resultados terapéuticos no estrabismo», 
Referatas, tomo II, nº 4 (1958). 
Extracto das páxinas 1, 2, 11 e 23.
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COÑECEMENTO XEOLÓXICO 
DE GALICIA
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No ano 1958, a instancias de Antonio Baltar e en nome da Agrupación Gallega 
de Universitarios, Escritores e Artistas creada na emigración, Isidro Parga Pondal 
escribe a obra El conocimiento geológico de Galicia, editada por Citania en Bos 
Aires. Poucos anos despois, cando se pon en marcha en 1962 a magna obra da 
Historia de Galiza dirixida por Otero Pedrayo, Parga Pondal publica unha ver-
sión en galego, lixeiramente ampliada, da citada obra, para o capítulo dedicado 
á xeoloxía.

Tanto a primeira como a segunda publicación realízanse nun momento trans-
cendental na vida de Parga Pondal, pois acababa de rematar a súa última colabo-
ración (Hoja nº 92, Finisterre, 1959) co Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME) para a publicación das follas de Galicia a escala 1:50 000 correspon-
dentes ao Mapa Geológico de España e estaba a principiar as súas relacións in-
ternacionais coa Universidade de Leiden, en Holanda. Tamén acababa de entrar 
na Real Academia Galega (RAG), en 1960, cun discurso titulado Observación, 
interpretación e problemas xeolóxicos de Galicia.

Era, pois, un momento da súa vida cientí�ca no que se iniciara nun coñece-
mento xeolóxico directo de Galicia como consecuencia das súas saídas ao campo 
para a elaboración da cartografía correspondente e que, ademais, remataba coas 
dúas sínteses que tivo que realizar para cumprir o seu compromiso galeguista coa 
emigración galega e a RAG.

A «Xeoloxía» da Historia de Galiza corresponde, pois, a esta etapa da súa 
vida e nela preséntase por primeira vez unha historia do coñecemento xeolóxico 
de Galicia como consecuencia dos estudos de Schulz, Valenzuela, Mcpherson, 
Barrois, Hernández Sampelayo e Carlé e unha síntese da evolución xeolóxica de 
Galicia en función das súas oroxenias fundamentais: «Huronián» (1200 millóns 
de anos ata 800), «Hercinián» (250 a 200 millóns de anos) e «Alpina». Segundo 
a súa apreciación no apartado «O que queda por facer», sería fundamentalmente 
unha cartografía de Galicia a unha escala de interese práctico como a 1:50 000, 
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que debería realizarse en colaboración co IGME desde un futuro Museo Xeo-
lóxico de Galicia, provisto das correspondentes coleccións e mapas xeolóxicos 
así como de laboratorios químico, petrográ�co e xeomorfolóxico. Debería ser o 
resultado dos «esforzos de todolos galegos» e estar situado en Santiago por «sel-o 
centro cultural e xeográ�co de Galiza».

Nesta obra, á parte do seu interese como primeira síntese da historia xeolóxica 
de Galicia, aparece a súa clasi�cación dos granitos galegos segundo a súa oroxe-
nia particular, que con poucas modi�cacións perduraría como unha das claves do 
coñecemento xeolóxico do país.

Francisco Díaz-Fierros Viqueira
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PARGA PONDAL, Isidro: «Xeoloxía», en 
Historia de Galiza, publicada baixo a dirección de 
Ramón Otero Pedrayo, Bos Aires, Nós, 1962, 
t. I, p. 225-245.
Extracto das páxinas 241-245.
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A XEOGRAFÍA FITO-ZOOLÓXICA 
DE LUIS IGLESIAS
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No século xix, o naturalista Víctor López Seoane (1832-1900) prestou especial 
atención ao medio natural galego. Entre outras obras, publicou en 1866 a pionei-
ra Reseña de Historia Natural de Galicia, un traballo que xurdiu dunha invitación 
do seu vello amigo Manuel Martínez Murguía para participar na redacción do 
libro deste dedicado á historia de Galicia.

Un século despois foi Ramón Otero Pedrayo quen lle demandou a un cientí-
�co, Luis Iglesias, a elaboración dun texto sobre a natureza galega, «Xeografía �-
to-zoolóxica», para a Historia de Galiza, que dirixiu e que foi publicada en 1962, 
en Bos Aires, pola editorial Nós.

Luis Iglesias Iglesias (1895-1976) foi catedrático de Bioloxía da Universidade 
de Santiago de Compostela. Estudou Medicina, se ben desde novo amosou unha 
grande afección polas ciencias naturais. O 22 de xaneiro de 1926 leu o seu dis-
curso de ingreso no Seminario de Estudos Galegos (SEG) sobre as aves de Gali-
cia. Nesa institución exerceu os cargos de director da Sección de Ciencias (1926-
-1936), foi membro da Comisión de Publicacións e delegado para a organización 
do Instituto de Estudios Regionales. Logo da morte de Salvador Cabeza de León, 
foi elixido presidente do SEG, posto que desempeñou desde outubro de 1934 
ata maio de 1936, data en que dimitiu ao ser nomeado reitor da Universidade.

No texto analizado realiza, nun ton divulgativo, diversas observacións sobre a 
distribución dos seres vivos en Galicia. Na sumaria descrición mestura referencias 
a especies, asociacións bioxeográ�cas e tamén fala sobre ecosistemas e a súa �ora 
e fauna asociadas. Un repaso moi xenérico sobre os seres vivos do país.

Iglesias a�rma que: «En conxunto, pódese decir que Galiza é moi rica en es-
pecies vexetás e animás (sic), dándolle moito que facer a botánicos e a zoólogos». 
Sobre a distribución de especies vexetais �xo un peculiar comentario: dixo que 
non se observan grandes diferenzas, «atópanse cáseque as mesmas na zona cos-
teira que no interior». Así mesmo referiuse a sebes, brañas, zonas de montaña e 
describiu o que consideraba as formacións de árbores máis importantes —piñei-
rais, soutos e carballeiras—, indicando as especies vexetais e animais asociadas. 
Do carballo escribiu: «pró meu gosto, o albre que mellor lle vai á paisaxe galega».
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IGLESIAS IGLESIAS, Luis: «Xeografía 
fito-zoolóxica», en Historia de Galiza, publicada 
baixo a dirección de Ramón Otero Pedrayo, 
Bos Aires, Nós, 1962, t. I, p. 247-254.
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As cuestións antropolóxicas constituíron a temática preferente dos autores que 
desde o ámbito cientí�co escribiron en galego. Nese terreo interveu o médico 
Domingo García-Sabell Rivas (1908-2003), quen, logo de realizar os seus estu-
dos nas universidades de Santiago de Compostela e Madrid, doutorouse en 1932 
na capital de España coa memoria El metabolismo intermediario en la obesidad.

García-Sabell foi, alén dun prestixioso médico, un inquedo intelectual e im-
pulsor de diversas iniciativas culturais e políticas. Unha delas foi a Editorial Ga-
laxia, fundada en 1950, desde a que propiciou a publicación dalgúns traballos en 
galego sobre cuestións antropolóxicas como o de Juan Rof Carballo, Mito e rea-
lidade da Terra Nai (1957), ou o de Eduard Spranger, Problemas humáns (1966).

Na mesma Editorial Galaxia publicou en 1963 Ensaios I, que inclúe «Análisis 
eisistencial do home galego enfermo» (páxinas 7-95) e «Notas encol da fame ga-
lega» (páxinas 191-275). No primeiro deles realizou un estudo do home galego 
enfermo baseándose no que denominou análise existencial. Para García-Sabell 
a doenza é a suma de accións externas e alteracións interiores, pero tamén algo 
máis; cumpría considerar o ser humano como persoa, non como unha máquina.

Esa atención prioritaria á persoa, esa preocupación por todo o que rodea ao 
ser humano enfermo, recibiu diferentes nomes en función do elemento sobre o 
que se puña o acento, entre eles o de «medicina humanista», «medicina antropo-
lóxica» e «medicina psicosomática». No caso galego, un grupo de médicos, entre 
eles Rof Carballo e García-Sabell, prestaron especial atención á cuestión e tiveron 
como referencia o labor do denominado «grupo de medicina antropolóxica de 
Heidelberg». O iniciador dese colectivo alemán foi o médico Ludolf von Krehl 
(1861-1937), autor dunha frase emblemática na medicina humanista, repetida 
unha e outra vez por el mesmo e os seus seguidores: «non existen enfermidades 
por si mesmas, senón enfermos». Entre os seus discípulos salientaron Viktor von 
Waizäcker (1886-1957) e Richard Siebeck (1883-1965), que �xeron especial �n-
capé na relevancia dos elementos psíquicos e espirituais xunto ao somático á hora 
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de acceder ao estudo do ser humano enfermo. García-Sabell identi�couse coa 
perspectiva da medicina antropolóxica, coa pretensión de considerar o doente en 
toda a súa complexidade como ser humano, atender á �sioloxía dos órganos e á 
vida persoal, ao pasado e ao presente.

Após re�exionar arredor desas cuestións xerais, García-Sabell pasou a tratar, 
baseándose na súa experiencia clínica, sobre o caso concreto dos galegos. Nese 
punto indicou que os nosos paisanos adoptan tres actitudes básicas fronte á en-
fermidade: entrega á doenza, negación e comunicación daquela. Concluíu que, 
entre outras cousas, os galegos sentimos a enfermidade como unha propiedade.

En «Notas encol da fame galega» realizou unha descrición do tema da fame, 
con datos da súa historia e de necesidades alimenticias, facendo referencia a un 
traballo seu, «Estudio clínico de la desnutrición», que presentara en 1957 no 
VIII Congreso Español de Patología Digestiva (Granada). Neste ensaio abordou 
o tema como un fenómeno natural, clínico e tamén como feito psicolóxico, 
como vivencia persoal, na liña da súa posición a prol da medicina antropolóxica.

Xosé A. Fraga Vázquez



85

GARCÍA-SABELL, Domingo: Ensaios I, 
Vigo, Galaxia, 1963.
Extracto das páxinas 9-13.
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A suposta diversidade racial humana foi un tema que xerou abondosa literatura 
na parte �nal do século xix e nas primeiras décadas do xx. Modesto López Tei-
jeiro (1910-1937) publicou de xeito póstumo en Vieiros. Revista do Padroado de 
Cultura Galega de México (nº 3, 1965) un artigo, “Ensaio de tipoloxía galega”, 
asinado en Ourense o 2 de decembro de 1934. O traballo vén a ser a continua-
ción de dous previos, publicados na revista Nós: «Investigacións etno-morfolóxi-
cas antre a poboación do Ribeiro de Avia» (1933) e «A raza euroafricana» (1935).

A distancia entre a redacción do artigo que hoxe comentamos, 1934, e a súa 
publicación, 1965, garda relación coas tristes circunstancias que rodearon a vida 
do autor. Militante de esquerdas e membro do sindicato da banca en Ourense, 
foi detido en xullo de 1936, procesado militarmente en agosto de 1937 e asasina-
do. Por iso, o texto editado en México foi entregado pola nai do autor.

López Teijeiro inicia o ensaio advertindo que non existía en Galicia unha con-
tribución como a que el presentaba e que inscribía na antropoloxía física, onde 
situaba traballos que descobren o tipo ou parentesco baseándose nunha ou dúas 
características, e outros, coma o seu, que incorporaba observacións das que se 
extraen conclusións. Entendía que, se ben no ensaio partía dun pequeno número 
de datos, «pode formar un punto de partida» para posteriores estudos.

Analizou catrocentos «tipos», persoas da provincia de Ourense. Cos datos ex-
traídos da observación ordenou eses individuos en varios «tipos raciais»: «alpi-
nos», «camitas», «euroafricanos», «esteatopixicos», «ibero-insuares», «nórdicos», 
«oucidentaes», «ostichs», «prospectatores» e «semitas». Tamén os situou segundo 
o tipo constitucional, seguindo o modelo da escola francesa de Sigaud e Mac-Au-
li�e: tipos «respitarorio», «muscular», «dixestivo», «cerebral». E tivo en conta o 
tipo de esqueleto. Despois pasou a analizar datos dos diferentes tipos e concluíu 
que a poboación galega era heteroxénea racialmente. Non observaba a existencia 
dun «tipo galego».
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Para Vieiros tamén escribiu un artigo Antonio Baltar Domínguez (1906- 
-1970), «Folklore, Política e Bioloxía», en abril de 1967. Unha interesante re-
�exión desde o exilio sobre o paso dos anos, os cambios acontecidos e o xeito de 
afrontar un futuro incerto. Baltar a�rmaba que era inútil poñerse en contra da 
historia, que cumpría saber interpretar as transformacións na busca de aplicar 
fórmulas «correctivas». A ciencia só está presente tanxencialmente, como un dos 
aspectos que hai que desenvolver en Galicia.

Xosé A. Fraga Vázquez



101

LÓPEZ TEIJEIRO, Modesto: «Ensaio de tipoloxía 
galega», Vieiros, n.º 3 (outono de 1965), s/p. 
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Uxío Torre Enciso (1908-1996), natural da Coruña, estudou Ciencias Químicas 
e Farmacia na Universidade de Santiago de Compostela. Foi colaborador de Par-
ga Pondal xa desde os anos trinta nos seus primeiros traballos na universidade e, 
sobre todo, despois da Guerra Civil, nos estudos sobre as rochas de Galicia que 
se emprenderon desde o Laboratorio Xeolóxico de Laxe. Tamén colaborou nas 
primeiras prospeccións cartográ�cas para o Mapa Xeolóxico de España xunto a 
López Azcona e Parga Pondal. Pero, sobre todo, foi coñecido polo seu traballo 
sobre a orixe das rías galegas (1958), unha teoría que tivo moita perdurabilida-
de en Galicia, cando menos ata a chegada das novas formulacións da tectónica 
de placas. Tamén foi salientable o achado dun molar de mamut nunha cova en 
Buxán (1962). Foi catedrático de ensino medio en Monforte, Tui e sobre todo 
no Instituto da Coruña, onde desenvolveu unha recoñecida docencia en ciencias 
naturais. No ano 1970 foi nomeado numerario da Real Academia Galega co dis-
curso, en galego, Avanzos no coñecimento da xeomorfoloxía de Galicia.

Neste traballo leva a cabo unha revisión moi actualizada sobre as diferentes 
teorías expostas sobre a xeomorfoloxía galega, maiormente as realizadas polos 
investigadores estranxeiros que foron orientados ou coordinados desde o Labo-
ratorio Xeolóxico de Laxe. Divide o traballo en tres partes: 1. Meteorización e 
relevo, 2. Super�cies de erosión e 3. A orixe das rías galegas.

No primeiro deles elabora un resumo dos seus traballos con Parga Pondal 
sobre as diferentes formas de disxunción dos granitos galegos e a súa relación co 
relevo. Destaca o papel da erosión diferencial verbo dos materiais e a tectónica e, 
�nalmente, analiza o papel da erosión �uvial á luz das novas teorías sobre move-
mentos tectónicos e fracturas.

No segundo discute a orixe e características das super�cies de erosión en Gali-
cia, así como a das depresións terciarias, e dálle unha énfase especial aos alzamen-
tos diferenciais e aos distintos ciclos de erosión, maiormente a partir do traballo 
de Nonn (1967) e outros investigadores estranxeiros.
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O terceiro e último apartado está dedicado á xeomorfoloxía das rías galegas, 
que parte do seu clásico traballo de 1958 pero con moitas incorporacións e ma-
tizacións novas, sobre todo a partir dos estudos e publicacións feitas na década 
dos sesenta, como o xa citado traballo de Nonn (1967) e o de Brongersma/Pa-
nennkoek (1966) sobre a ría de Arousa.

Francisco Díaz-Fierros Viqueira
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TORRE ENCISO, Uxío: Avanzos no coñecimento 
da xeomorfoloxía de Galicia. Discurso lido o día 
24 de outubro de 1970 no acto da súa recep-
ción, polo excelentísimo señor don Uxío Torre 
Enciso e resposta do excelentísimo señor don 
Isidro Parga Pondal, A Coruña, Real Academia 
Galega, 2017.
Extracto das páxinas 22-34.
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Francisco Díaz-Fierros Viqueira (1941) licenciouse en 1964, en Farmacia, na 
Universidade de Santiago de Compostela, na que foi catedrático de Edafoloxía 
e Química Agrícola. É profesor emérito da USC. Foi presidente da Sociedade 
Galega de Historia Natural (1975-1980) e da xunta reitora do Seminario de 
Estudos Galegos, membro do Consello da Cultura Galega ata 2018 e da Real 
Academia Galega. Interesado pola historia das ciencias, participou e impulsou 
múltiples iniciativas arredor desa cuestión e publicou numerosos traballos.

Un dos primeiros foi o que apareceu en 1971 na revista Compostellanum (vo-
lume XVI, nº 1-4, páxinas 397-423): «Comenzos da cencia moderna na Uni-
versidade compostelana». Trátase dunha contribución pioneira para coñecer o 
pasado cientí�co de Galicia. Como tal, ofrece datos e re�exións novas e, sobre 
todo, abre un camiño, que parte da limitación obxectiva da case total ausencia de 
traballos previos que puidesen guiar o autor.

Nun primeiro apartado, Díaz-Fierros fala dos «primeiros tempos», os séculos 
xvi e xvii, caracterizados pola falta de actividade cientí�ca na academia com-
postelá. No seguinte punto aborda a chegada da Ilustración á Universidade de 
Santiago, tema central que desenvolverá nas seguintes páxinas. Nese sentido, 
detense nas providencias reais de 1751, que permitiron dotar a Universidade 
da cátedra de Matemáticas e a de Anatomía e Cirurxía. Salienta a �gura de Gó-
mez de Bedoya e analiza a importante reforma de Campomanes (1772), unha 
ilusionante proposta que tivo unha posta en práctica moi lenta. O historiador 
dá conta tamén dos esforzos desenvoltos polo catedrático Francisco de Neira, 
partidario dunha física moderna, experimental. Unha posición á que se opuñan 
outros docentes, favorables a unha ciencia especulativa e tomista. A �gura do 
gran matemático Xosé Rodríguez González e a Facultade de Medicina tamén 
reciben a atención merecida.

Posteriores estudos do propio autor e do grupo de historiadores que colabora-
ron con el durante as seguintes décadas permitiron desenvolver e ampliar o conti-
do deste traballo inicial. Un labor que dotou a Galicia dun valioso coñecemento 
do seu pasado cientí�co.
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DÍAZ-FIERROS VIQUEIRA, Francisco: 
«Comenzos da cencia moderna na Universidade 
compostelana. Primeira parte», Compostellanum, 
Santiago de Compostela, vol. XVI, n.os 1-4 
(xaneiro-decembro de 1971), p. 397-423.
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Miguel Anxo Murado naceu en Lugo en 1945 e doutorouse en Ciencias Bio-
lóxicas pola Universidade Complutense de Madrid en 1972. Desde a súa incor-
poración ao Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo, do CSIC, en 1976, do 
que foi director no período 1983-1987, traballou ininterrompidamente en temas 
relacionados coa contaminación, a depuración de residuos e o uso racional dos 
recursos naturais.

A contaminación en Galicia, editado por Akal, foi o primeiro libro que se ocu-
pou dun xeito directo do medio ambiente galego, a partir das novas doutrinas de 
conservación da natureza que estaban a ser recoñecidas polo Cume da Terra de 
Estocolmo do ano 1972. En España, traducións de libros como os de B. Com-
moner (1972), D. W. Ehrenfeld (1972), A. Turk (1973) ou a Ecología de Odum 
(1972) �xeron accesibles estas novas formulacións sobre as relacións do ser hu-
mano coa natureza. Ao mesmo tempo, teorías económicas como Los límites del 
crecimiento (1972) ou as do «crecemento cero» de Mansholt (1972) establecían 
relacións evidentes entre o nivel de consumo e a dilapidación de recursos dos 
países capitalistas coa degradación crecente do planeta. Hai mencións especí�cas 
ás teorías do arquitecto Christopher Alexander (1971) sobre as limitacións no 
coñecemento que podía achegar un uso masivo e excesivamente dócil dos «com-
putadores».

De todos estes temas, coa súa persoal interpretación, ocúpase Murado nos ca-
pítulos iniciais de «O cerne da deboura encol da temática ambiental. Conserva-
dores e conservacionistas», «Algo sobor das forzas e mailos métodos dos rifantes», 
«Algunhas puntualizacións», «O rei da creación na democracia dos ecosistemas» e 
«O mito das soluciós tecnolóxicas». Os temas galegos aparecen no capítulo sobre 
«A crise ecolóxica galega. I: A súa urdime socioeconómica», no que toma como 
referencia fundamental O atraso económico de Galicia de X. M. Beiras, que acaba-
ba de saír do prelo precisamente tamén nese ano emblemático do ecoloxismo de 
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1972. Nel toma como base explicativa das industrias contaminantes que pade-
cemos a teoría do colonialismo económico que sofre o país, razón tamén de por 
que o ecosistema agrario non consegue saír do seu ancestral atraso. No seguinte 
e último capítulo, «A crise económica galega. II: Algunhas das eivas que entollen 
o noso medio», analiza brevemente os antecedentes históricos de Cornide e Sar-
miento para entrar de cheo a continuación no problema da enerxía nuclear, tema 
central do ecoloxismo español daqueles anos e no que se demora amplamente o 
autor nos seus aspectos máis xerais, e remata ao �nal coas propostas de aproveita-
mento nuclear pensadas para este país, que rexeita totalmente porque «Galicia é a 
rexión española menos axeitada para estes esprimentos». Continúa co «Problema 
das papeleras e o estrago das rías», a «Política forestal» e o «Turismo montesío», 
co que remata o libro.

En de�nitiva, un libro pioneiro para Galicia e mesmo para España, en rela-
ción coa nova conciencia ambiental que estaba a xurdir nos países occidentais. 
Nel, o autor amosa sobre todo as súas formulacións persoais acerca da proble-
mática xeral da protección do medio con varias referencias explícitas á cuestión 
ambiental en Galicia.

Francisco Díaz-Fierros Viqueira
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MURADO GARCÍA, M. Ánxel: A contaminación 
en Galicia. O desarranxo ambiental galego no 
contesto da crise ecolóxica mundial, Madrid, 
Akal, 1975. 
Extracto das páxinas 88-98.
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Este libro da Editorial SEPT, Contaminación industrial e desenvolvimento, ofrece 
un testemuño moi interesante do ambiente intelectual que existía en Galicia 
nos anos setenta no relativo ás formas e consecuencias de como debía ser o noso 
desenvolvemento económico. Eran os anos do despregamento económico espa-
ñol e a industrialización semellaba ofrecer as mellores solucións. Pero, que indus-
trialización? Pasaran xa os tempos dun industrialismo a calquera prezo e agora a 
contaminación aparecía como un dos grandes problemas subxacentes a moitas 
industrias: o exemplo de ENCE de Pontevedra andaba na boca da xente.

As agrupacións culturais que xurdiran por todo o país eran os foros nos que 
se discutían con interese e paixón estes problemas e se transformaban na maioría 
dos casos en medios necesarios para difundir discursos alternativos ao dos gober-
nantes.

Neste libro recóllense dúas mesas redondas: unha realizada en Pontevedra, 
promovida pola Asociación Amigos da Cultura, sobre «Desenvolvemento econó-
mico e contaminación industrial en Galicia» e outra celebrada en Ourense con 
motivo do intento de Celulosas de Guipúzcoa, S.A. de instalar unha planta de 
produción de celulosa na súa bisbarra. As dúas tiveron lugar no ano 1974.

Na primeira delas interviñeron X. M. Beiras; Ramón Barral, director de ban-
co; Xabier Niell, biólogo do Instituto de Investigacións Pesqueiras; Miguel Torre 
Cervigón, do Oceanográ�co da Coruña; Domingo Quiroga Ríos, experto da 
FAO; José Garrido Seoane, director de ENCE de Pontevedra; Cándido Taboada 
Otero, químico de ELNOSA; Fernández González, químico de TAFISA, e Yus-
te Grijalba, xefe provincial de Sanidade. Chama a atención o equilibrio que se 
tentou acadar entre os relatores e tamén —no resumo do coloquio que �gura no 
libro— o nivel intelectual e institucional dalgúns dos asistentes. Figura tamén 
como anexo unha análise xurídica da ría de Pontevedra en relación coas indus-
trias contaminantes.
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Na segunda mesa redonda, celebrada en Ourense, interviñeron Zabalza Ur-
turi, representante da planta de produción de celulosas de Guipúscoa; Domingo 
Quiroga Ríos, como representante de ADEGA (aínda en fase de constitución); 
Francisco Bermejo, Ernesto Viéitez e Domínguez Carmona, catedráticos da 
USC; Núñez Domínguez, catedrático do IEM de Ourense; Fernández Raña-
da, arquitecto, e Carlos Mella, profesor de Economía. Polo coloquio, no que 
intervén, dedúcese que Manuel Calvo Hernando estaba tamén invitado á mesa 
redonda. Do mesmo xeito que na de Pontevedra, tamén destaca no resumo do 
coloquio o nivel intelectual e institucional dalgúns dos intervenientes.

Remata o libro cunha tradución ao galego da «Declaración sobre o medio 
humano: Proclamacións e Principios» do Cume da Terra de Estocolmo do ano 
1972.

Francisco Díaz-Fierros Viqueira
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VV. AA.: Contaminación industrial 
e desenvolvimento, Vigo, SEPT, 1975. 
Extracto entre as páxinas 19-213.
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O programa de creación de centrais nucleares en España iniciouse despois da 
instalación das de Zorita, Garoña e Valdellós, na que se denominou «segunda 
etapa», cun amplo proxecto de centrais espalladas por toda España. A el per-
tencía a que FENOSA e outras empresas tentaban instalar en Regodola (Xove). 
As primeiras novas foron coñecidas en 1973 e, despois dun ano de dúbidas e 
vacilacións, comezaron a xurdir as primeiras voces críticas, como a de Xesús 
Cambre Mariño na revista Índice («A nuclearización de Galicia», I-XI-74) ou 
as da mesa redonda que organizou en Lugo a Agrupación Cultural Valle-In-
clán coa participación de X. M. Beiras. Pouco despois, a agrupación Sementeira 
de Viveiro preparaba outra mesa redonda (19-XI-74) coa mesma temática e na 
que os invitados foron: Ramón López-Suevos, profesor adxunto da Facultade de 
Económicas, Francisco Bermejo, catedrático da Facultade de Ciencias Químicas, 
ambos os dous da USC, e Pedro Costa Morata, membro de AEORMA e un dos 
máximos activistas antinucleares españois, que ao ano seguinte publicaría o libro 
Nuclearizar España, que é considerado como a acta fundacional do movemento 
antinuclear español.

A Editorial Rueiros, creada en Ourense para difundir textos en galego máis 
alá das tradicionais temáticas literarias das outras editoriais, publicou ao ano se-
guinte este libro que comentamos con importantes anexos, como foi o apéndice 
xurídico de Nemesio Barxa, novas de prensa e revistas, datos sobre os territorios 
afectados e as empresas implicadas no proxecto, e todo cunha suxestiva cuberta 
de Pepe Barro.

O contido resumido das intervencións dos relatores foi axustado ao seu per�l 
profesional: López-Suevos falou do contexto económico e retrucou moitos dos 
argumentos que defendían a rendibilidade das centrais así como o seu impac-
to económico negativo para Galicia, Bermejo achegou información abonda dos 
perigos das radiacións derivadas da xestión das centrais nucleares e Costa falou 
sobre a realidade española e os movementos de oposición que estaban a xurdir así 
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como dos pasos que había que dar para realizar unha oposición efectiva. Aparece 
tamén un resumo do coloquio que se mantivo despois coas máis de 1500 persoas 
asistentes.

Este libro pode considerarse como un excelente testemuño dos primeiros pa-
sos dos movementos ecoloxistas en Galicia.

Francisco Díaz-Fierros Viqueira
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VV. AA.: A contaminación na Galicia, 
A Coruña, Edicións do Rueiro, 1975.
Extracto das páxinas 11-69.
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