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P

ara o ensino do galego son fundamentais as análises de textos escritos polos autores que utilizaron esta lingua como medio de expresión. Na inmensa maioría dos casos, por non falar da totalidade, son
textos extraídos do vizoso «corpus» literario no que se manifestou a
mestría dos autores galegos, con temáticas onde a imaxinación, o
relato ou o drama son as dominantes. Porén, a expresión dos traballos científicos
en galego está totalmente ausente nestas análises. Certamente que a produción
«científica» en galego é pequena e, mesmo, cativa na súa expresión literaria, pero
non deixa de ser a manifestación escrita dunha actividade que está a dominar en
boa medida a cultura dos tempos actuais. Por iso, o Consello da Cultura Galega,
a partir da súa Sección de Ciencia, Natureza e Sociedade, pon en marcha este
proxecto de «Ciencia en galego» para ofrecerlles aos nosos centros de ensino un
material co máis salientable e significativo dos traballos científicos escritos en
galego.
O breve fragmento que o Padre Sarmiento inseriu no seu Onomástico etimológico de la lengua gallega (1769), no que conta como se lle pode explicar en galego
a un neno un concepto científico abondo complexo como o da «paralaxe», constitúe sen dúbida a primeira expresión na nosa lingua dun tema relacionado co
mundo da ciencia. O ilustrado frade bieito estaba convencido de que se podían
explicar en galego todos os conceptos, mesmo os máis elevados da ciencia e da
filosofía, e así o afirma na citada obra cando, tratando da voz «seyxebra», se
queixa nestes termos da linguaxe científica dos botánicos: «Se podrán expresar
también en lengua gallega y aun en lengua tupinamba, pues no habrá nación
bárbara que no tenga nombres para explicar todas las partes de una flor. Botón,
coroa, febras, carozo, bagaña y semente son seis nombres gallegos significativos
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de las seis partes; sin necesitar de perianthios ni de pericarpios ni de perifollos
botánicos, que son las flores y hojarasca de la sistemática charlatanería».
Mais o traballo de Martín Sarmiento foi un caso illado e non tivo continuidade. Só a partir das primeiras décadas do século vinte se pode comezar a falar
dunha xeración de científicos que senten a necesidade, pero sobre todo o compromiso, da expresión escrita en galego. Ese período histórico que vai de 1916 a
1936 será o primeiro tramo en que centraremos o noso estudo sobre a «Ciencia
en galego» e despois virá un segundo tramo correspondente ao franquismo
(1939-1975).
Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Coordinador da Sección de Ciencia,
Natureza e Sociedade
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O

s primeiros escritos científicos ou sobre ciencia publicados en
lingua galega dentro do ámbito das chamadas ciencias naturais ou experimentais apareceron durante o período histórico
que hoxe coñecemos como «a Galicia Moderna» e que se
corresponde cronoloxicamente con boa parte do primeiro
terzo do século pasado: 1916-1936. Estes escritos están todos eles ligados
ao fenómeno político e cultural do galeguismo e do nacionalismo: á creación de
organizacións como as Irmandades da Fala, de institucións como o Seminario
de Estudos Galegos (SEG) e de publicacións periódicas como Nós, A Nosa Terra ou
Logos.
Un dos obxectivos principais dos homes das Irmandades da Fala e de Nós foi
a normalización do galego como lingua de ensino e de cultura. Como escribiu
Risco en 1927, en A Nosa Terra, en resposta a un Julio Camba que consideraba
o galego como un idioma de paisanos e só apto para a poesía: «nós empregámolo para falarmos de cencia, de filosofía, d’economía, d’historia, de política». E así
o fixeron: entre 1916 e 1936, aínda que de xeito minoritario, o galego afirmouse como idioma nos campos da literatura, do ensaio e das ciencias sociais, como
demostran os catálogos das editoriais Lar e Nós. Non sucedeu o mesmo no
campo das ciencias naturais ou experimentais. Os homes das Irmandades, do
SEG e de Nós falaron e escribiron de ciencia en galego, mesmo publicaron
algúns artigos de divulgación e investigación científica na nosa lingua, mais non
conseguiron editar nin un só libro de ciencia en galego, entre outras cousas porque en xullo de 1936 pasou o que pasou.
Foron os homes de Nós os primeiros que escribiron e os que máis o fixeron
sobre ciencia en galego. Na primeira etapa de Nós. Boletín mensual da cultura
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galega (1920-1923), publicouse un artigo do médico Xaime Quintanilla, «Razas
loiras e razas morenas», que podemos encadrar dentro do campo da Antropoloxía física, e, na sección «Os homes, os feitos, as verbas», apareceron recensións
de libros en castelán do doutor Sal Lence (sobre os grandes oculistas de Europa)
e do médico Roberto Nóvoa Santos (El problema del mundo interior, Physis y
Psyquis: fragmentos para una doctrina genética y energética del espíritu e A Santa
Compaña). Este último libriño, traducido ao galego por Xaime Quintanilla e
publicado en 1922 na colección de novela mensual ilustrada Céltiga, a pesar da
súa aparencia literaria, está relacionado, como apuntou o mesmo Nóvoa Santos,
cos estudos que levara a cabo na súa obra Physis y Psyquis.
Cando reaparece Nós, en 1924, continuarán publicándose recensións de
libros e traballos de ciencias, como os que asinan, en 1924 e 1925, Cuevillas,
sobre un traballo do físico Manuel Martínez Risco, e Vicente Risco, sobre
dous libros do médico e catedrático de Antropoloxía da Facultade de Ciencias
de Porto, Mendes Correa (L’Origine de l’homme e L’Heredité Mendélienne et
l’analyse éthnologique). Tamén no primeiro lustro da década de 1920, aparece
en A Nosa Terra algunha recensión sobre publicacións científicas, como é o caso
do libro La lucha antituberculosa en Galicia, do médico coruñés Enrique Hervada, ademais dos pequenos textos de divulgación sobre xeoloxía e antropoloxía
física que se recollen nunha serie de artigos anónimos sobre xeografía e etnografía que se publicaron en 1925-1926 baixo o título «O que todo galego ten que
saber».
Vai ser no segundo lustro da década dos vinte cando aparezan, da man dos
membros da Sección de Ciencias do SEG, os primeiros e únicos traballos de
investigación científica en galego nos campos da xeoloxía e da bioloxía: «Sobre a
presencia da ilmenita nas areas de Galicia. Análisis da ilmenita de Balarés» e
«Análisis da evansita de tres localidades galegas», de Isidro Parga Pondal, e «Aves
de Galicia», de Luis Iglesias, publicados no primeiro número da revista interdisciplinar da institución, Arquivos do Seminario de Estudos Galegos (1927, aínda
que os primeiros exemplares non saíron da imprenta ata maio de 1928). Estes
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van ser os tres únicos traballos de ciencias que se publiquen en galego nos Arquivos do SEG e seguramente foron traducidos do castelán, como tamén debeu ser
traducido o artigo de Luis Iglesias que se publicou en 1928 na revista Nós,
«Notas entomolóxicas. Insectos de Galiza». O certo é que tanto Luis Iglesias
como Parga Pondal non publicaron máis artigos que os citados en galego, e os
traballos que presentaron e leron nas sesións do SEG estaban todos en castelán.
O mesmo pode dicirse do resto dos membros da Sección de Ciencias, coa dúbida do traballo de ingreso de Rof Carballo, en 1925, que aparece recollido na
documentación da institución baixo o título de «Bioloxía e esprito» e do que
nada máis sabemos. O SEG foi unha institución bilingüe que nos anos trinta
semella que comezaba a encamiñarse cara ao monolingüísmo. Dous exemplos:
ata finais de 1930 non se acordou redactar as actas en galego e o único número
dos Arquivos publicado integramente no noso idioma foi o último, o VI, que
apareceu en 1933-1934, e no que, curiosamente, non hai ningún traballo das
seccións de ciencias.
A revista Nós foi, con Arquivos, a publicación que recolleu boa parte dos traballos que presentaban os membros das distintas seccións do SEG. No caso da
Sección de Ciencias, ademais do citado de Luis Iglesias, publicouse en Nós o
titulado «A espiritada de Moeche e o poseso Antón Ramilo» (1926), fragmento
do traballo de ingreso que presentou no SEG o médico Urbano Losada, «Superstición, suxestión e meiciña»; e tamén «Encol da prosa galega», traballo inédito
que Antón Losada Diéguez lera no SEG e que foi publicado en Nós, en xaneiro
de 1930, logo da súa morte, e que incluía a tradución dun artigo do profesor
italiano Ludovico Necchi, «Espazo e tempo», sobre a teoría da relatividade de
Einstein. Ademais, na sección «Os homes, os feitos, as verbas», continuaban
aparecendo algunhas recensións de publicacións científicas en castelán (dun
traballo de Parga Pondal, doutro de xeoquímica de Vázquez Garriga ou de revistas como Galicia Clínica e Arquivos) e novas sobre o labor que desenvolvía o SEG
e sobre xornadas e congresos de medicina ou da Asociación Española para el
Progreso de las Ciencias.
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Durante os anos da Segunda República, na revista Nós continuaron publicando algún que outro traballo de ciencias, como os do membro do SEG Modesto
López Teijeiro sobre antropoloxía física («Investigacións etno-morfolóxicas antre
a población do Ribeiro de Avia» e «A raza eurafricana») ou o do médico Víctor
Lis Quibén sobre medicina popular («A medicina e a superstición»). Tamén
deron conta do excursionismo científico que practicaron os Ultreia, con visitas
a centros como a Misión Biolóxica de Galicia ou recolleitas mineralóxicas e estudos da flora das zonas que visitaban. Pola súa parte, en A Nosa Terra publicaban
novas sobre as Xornadas Médicas Galaico-Portuguesas ou sobre a Semana Cultural Galega en Porto e os Cursos de verán de Pontevedra, actividades estas
últimas organizadas polo SEG nas que deron conferencias os membros das seccións de ciencias da institución, da Universidade de Santiago ou da Misión
Biolóxica de Galicia. O portavoz galeguista recollía tamén algunha recensión de
publicacións científicas (Salvador Mosteiro sobre un libro do doutor Peña Novo
que trataba o tema da tuberculose en Galicia), reproducía en galego un pequeno
texto do enxeñeiro agrónomo Pedro Urquijo Landaluce ou publicaba, en 1936,
un artigo de Agustín Baladrón, dedicado a Luis Iglesias, no que reivindicaba a
figura do recentemente falecido científico ruso Iván Pávlov. En calquera caso,
non eran máis que pingas de auga nun océano en que a ciencia en galego apenas
tiña presenza.
Nun artigo publicado en Nós, en 1933, «Índice cultural e artístico do Renacimento galego», Fernández del Riego citaba no apartado dedicado á prosa
científica galega os traballos de Parga Pondal e Luis Iglesias, e a publicación
periódica Logos. Curiosamente, vai ser nesta revista de cultura relixiosa, que se
publicou en Pontevedra entre 1931 e 1936, onde aparezan o maior número de
textos en galego sobre ciencia. A maioría deles, oito en total, son obra do astrónomo e matemático Ramón María Aller Ulloa. Trátase de artigos de divulgación
científica que, segundo Filgueira Valverde, foron escritos por Aller en galego,
idioma que dominaba. Ademais, na revista publícanse tamén un traballo recollido en catro artigos sobre «as imaxes eidéticas», asinado por un descoñecido A.V.
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e V.A. (Iglesias Vilarelle?) e dúas recensións dedicadas a dous traballos publicados por Aller en castelán nos Arquivos do SEG: «D. José Rodríguez González.
O matemático de Bermés» e «El Observatorio Astronómico de Lalín y sus coordenadas geográficas».
Nos anos da Segunda República semella que tampouco resultou fácil publicar
traballos de ou sobre ciencias en galego. Coa creación do Instituto de Estudios
Regionales por parte da Universidade de Santiago e do SEG durante o reitorado
de Rodríguez Cadarso, logrouse un tímido achegamento para enfocar certos
traballos de investigación científica cara a Galicia por medio da creación do
Consultorio de Pragas do Campo, do Laboratorio de Xeoquímica e do Laboratorio de Bromatoloxía, dirixidos respectivamente por Luis Iglesias, Parga Pondal
e Aniceto Charro Arias. Mais as únicas publicacións de ciencias que saíron do
Instituto, seis folletos do Consultorio de Pragas do Campo, da autoría de Luis
Iglesias, están en castelán. Ben é certo que o mesmo SEG, entre as condicións
que apuntou respecto ás publicacións do Instituto, acordou dar liberdade aos
autores en canto ao idioma que desexasen empregar e, no caso de que optasen
polo galego, incluír un resumo en castelán. Tamén nun artigo anónimo publicado en 1933 na revista Universitarios, órgano da Federación Universitaria Escolar,
«Hacia la galleguización de nuestra Universidad», se apunta a un predominio do
castelán cando afirman que nas disciplinas de ciencias os profesores terán a obriga de expresarse neste idioma, tendo liberdade os alumnos para facelo en castelán
ou galego. Un último exemplo da case inexistente presenza do galego nas publicacións de ciencias naturais e experimentais pódese ver nos dous volumes do
Boletín de la Universidad de Santiago que se publicaron en 1933 en homenaxe ao
reitor Rodríguez Cadarso. No volume de Letras, a carón de traballos en castelán,
italiano e portugués, hai artigos en galego de membros do SEG como Otero
Pedrayo, Carro García e Bouza Brey (os únicos que, por certo, se publicarán
neste idioma durante os anos que se publicou o Boletín, 1929-1954). No volume
de Ciencias, no que hai traballos en castelán, portugués e francés, os artigos de
Sobrino Buhigas, Charro Arias, Luis Iglesias e Parga Pondal, todos eles membros
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do SEG, están en castelán. Unha ocasión perdida para que o galego fixese acto
de presenza como idioma non só de letras, senón tamén de ciencias.
Polo que sabemos ata o momento, o SEG foi a única institución cultural que
pretendeu editar libros de ciencias en galego durante este período. En 1932
acordou levar adiante o proxecto dos Manuais do Seminario de Estudos Galegos,
dez monografías de 100 páxinas cada unha, orientadas cara ao ensino elemental
e á divulgación da cultura galega. Entre os manuais, había tres dedicados á flora,
á fauna e á xeoloxía galegas. A primeira monografía da colección, unha Historia
de Galicia da autoría de Risco, estaba rematada en 1935, mais non chegou a
publicarse. Como tampouco veu a luz un libro de iniciación á astronomía de
Ramón María Aller Ulloa que, logo de ser traducido ao galego, ía ser publicado
polo SEG en 1936 co título de A Astronomía a ollo ceibe. A Guerra Civil e a
posterior instauración da ditadura franquista supuxeron a paralización e a
desaparición do SEG. O libro de Aller publicouse en 1948, en castelán, sen
ningunha referencia ao SEG e co título de Astronomía a simple vista.
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A morte, e os fenómenos biolóxicos e psíquicos asociados a ela, foi un tema que
lle interesou de xeito especial a Roberto Nóvoa Santos (A Coruña, 1885 - Santiago, 1933), catedrático de Patoloxía Xeral nas universidades de Santiago e
Madrid. Sobre esa singular cuestión publicou en 1922 unha breve obra de ficción, A Santa Compaña. A obra foi editada en Ferrol pola editorial Céltiga,
creada pola Irmandade da Fala departamental e dirixida por Xaime Quintanilla,
quen se encargou da tradución do manuscrito orixinal. O deseño da cuberta e
os debuxos que acompañan o texto foron obra do pintor Felipe Bello Piñeiro,
un mugardés do Seixo, membro da Irmandade da Fala da Coruña.
O mito da Compaña, con diferentes nomes e matices, xorde nas zonas rurais
do noroeste da Península Ibérica e, mesmo, noutros países atlánticos (en Irlanda
chámanlle «Fairy Host»; en Escocia, «Sluagh»; en Gales, «Toili»), e alude á procesión de mortos que, pola noite, cunha luz cada un, percorren os camiños,
obrigando as persoas que tropecen con eles a integrarse no sinistro desfile.
No relato de Nóvoa, o narrador, en primeira persoa, é un «Viaxeiro» que
describe na noite un escintileo que avanza, e coida que é a Santa Compaña. Fala
con ela, co «Espeutro», quen lle dá conta da súa lúgubre misión. A ese diálogo
inicial incorpóranse posteriormente outros. No remate do relato, o narrador
explica que todo o acontecido foi unha alucinación, ao confundir a procesión
que lle levaba o Santo viático (última comuñón) a un moribundo coa Santa
Compaña. A solución literaria parece subliñar as dúbidas de Nóvoa á hora de
avalar o mito.
Máis alá do valor literario ou da importancia do compromiso lingüístico do
relato de Nóvoa, un elemento que o fai relevante no terreo da cultura científica
é que incorporou algunhas das consideracións que o patólogo estaba a desenvolver en diversos escritos en relación coa xeración do pensamento e a súa transmisión. Así, no libro que publicaría no mesmo 1922, Physis y Psyquis: fragmentos
para una doctrina genética y energética del espíritu, o catedrático amosou a súa
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preocupación polo destino das nosas lembranzas e da nosa bagaxe intelectual.
Partindo da suposta existencia dunha pegada da actividade mental nas células
nerviosas, «engramas», defendeu, sen a correspondente confirmación experimental que guiaba os seus traballos médicos, a existencia de «excertas», fragmentos
espirituais que flúen e que comunican entre si as persoas e, mesmo, os mortos
cos vivos, permitindo unha supervivencia fragmentaria do espírito.
Iso explica Nóvoa no relato cando o «Espeutro» di, dirixíndose ao «Viaxeiro»,
a todos nós, que «hai eiquí, sen que poidas sospeitalo, rastros de pensamentos
que ti mesmo labraches e fuches espallando durante a eisistencia». Ou ao sinalar,
como parte da Compaña, «frangullas ecplasmadas de difuntos». Por outra
banda, o mesmo «Espeutro» di que penetra na alma dos mortais «pra vos revelar
algún segredo ou pra vos dare algunha nova sobre os vosos amigos ausentes».
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Xosé A. Fraga Vázquez
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A suposta diversidade racial humana foi un tema que xerou abondosa literatura
na parte final do século xix e nas primeiras décadas do xx. En xeral, os distintos
nacionalismos, hexemónicos ou non, buscaron asentar na raza un elemento básico da identidade nacional coa sobrevaloración dos «elementos raciais» propios,
en contraposición cos alleos.
Nese contexto, en 1923, publicaría Xaime Quintanilla un breve artigo na
revista Nós (n.º 15), «Razas loiras e razas morenas», dedicado a José García Acuña
(1872-1933), un xornalista de Betanzos identificado co galeguismo. Xaime
Quintanilla Martínez (A Coruña, 1898 - Ferrol, 1936) foi un médico e cirurxián
que desenvolveu un intenso labor político vinculado ao nacionalismo e ao socialismo. Participou activamente nas Irmandades da Fala, dirixiu a editorial Céltiga
e foi o primeiro alcalde republicano e socialista de Ferrol (1931-1934). En agosto de 1936, logo do triunfo en Galicia dos golpistas que se sublevaron contra a
República, foi detido e asasinado.
No artigo publicado en Nós, Xaime Quintanilla propón que, en coherencia
coa existencia dunha xeografía zoolóxica e botánica que se encarga de estudar a
distribución dos animais e plantas ao longo do planeta, se debería crear unha
«xeografía antropolóxica» para coñecer a distribución dos seres humanos, das
diversas razas. A esa nova disciplina científica asígnalle o transcendente papel de
«verdadeira base científica do nacionalismo». E o autor pretende iniciar ese camiño, polo que pasa a establecer unha distribución racial europea nos diferentes
territorios. Coida que en Galicia habería a «raza loira» (que denomina «europea») e no resto da Península a «raza morena», «que é na súa case totalidade
africana». A continuación describe as que entende como diferenzas entre ambas
as dúas.
Cómpre subliñar que diversos sucesos históricos, como o xenocidio nazi,
cambios na propia concepción do nacionalismo (reducindo a importancia de
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supostos feitos obxectivos) e os adiantos da ciencia (hoxe sabemos que a diferenciación en razas da especie humana carece de base biolóxica), fixeron que o tema
racial fose perdendo protagonismo nos debates sobre as identidades nacionais.
Mais non debemos esquecer que nas primeiras décadas do século xx, e mesmo
desde sectores non nacionalistas, esta cuestión era contemplada dun xeito ben
diferente ao actual. Así, por poñer un exemplo extraído desde o ámbito da ciencia, o relevante catedrático de Patoloxía da Universidade de Santiago de Compostela, e non nacionalista, Roberto Nóvoa Santos, nunha conferencia pronunciada en Bos Aires en 1932, «Paisaje y Paisanaje», fixo fincapé na personalidade
da raza galega e describiu as súas características.
Nos dous últimos parágrafos do seu artigo, Quintanilla indicou as claves que
o levaron a escribir o traballo: a ciencia recoñecerá que a «raza morena» é oposta
antropolóxica, cultural e espiritualmente á «raza loira» e que os galegos son diferentes bioloxicamente ao resto dos habitantes da Península. Algo que, segundo
afirma, levaban tempo sostendo os nacionalistas e «que xa ten afirmado Risco,
con unha verdadeira e cristaiña videncia».
Certamente, Vicente Risco explicara na Teoría do nacionalismo galego (1920)
que España se podía dividir «en dúas partes, das que unha pertence craramente
á Europa, e a outra pertence á Africa». Para Risco, que cría na superioridade
dunha suposta «raza loira», no pobo galego había un predominio marcado do
«elemento loiro centroeuropeo», como non sucedía en ningún outro pobo da
Península. Os galegos tiñan unha constitución mental esencialmente europea,
unha disposición particular para asimilarse aos valores da civilización de Europa,
como non tiñan o resto dos españois, «e a superioridade mental dos galegos hase
coñecer cando nos deixen cultivala ao noso xeito».
Risco incorporouse ao nacionalismo desde o irracionalismo filosófico, contrario á ciencia materialista, que colleu certa puxanza nas primeiras décadas do
século xx e que preconizaba a supeditación da razón á acción, do obxectivo ao
subxectivo, da verdade á vontade, e situaba as elites como creadoras de futuro.
En palabras de Risco: «Mais hoxe a revolta contra o intelectualismo é unánime
nos inxenios máis avanzados, que ademais arelan ter unha representación do
mundo, non xeométrica, mais dinámica».
Na súa posición racial, Risco e tamén Quintanilla seguían unha tradición que
tivera en Manuel Murguía un claro antecedente. Un desde posicións liberais,
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Murguía, e outro desde o ámbito reaccionario, Risco, ambos os dous coincidían
na existencia dunha raza propia e superior, como tamén cría o progresista Quintanilla. Os feitos que aconteceron a partir de xullo de 1936 porían de manifesto,
dramaticamente e ás claras, que agás no tema racial, as diferenzas ideolóxicas
entre o médico e o intelectual ourensán eran moi grandes.
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Nas primeiras décadas do século xx algúns médicos pretenderon abordar fenómenos e comportamentos singulares de grande impacto popular, como as
supersticións, desde un certo achegamento científico. Sobre esta cuestión, publicouse en 1926, nas páxinas de Nós, un artigo de Urbano Losada co título de «A
espiritada de Moeche e o poseso Antón Ramilo», unha parte da conferencia
«Superstición, suxestión e medicina», que o mesmo autor presentou como traballo de ingreso na sección de Bioloxía do Seminario de Estudos Galegos, o 6 de
marzo de 1926.
Urbano Losada Martínez (1902-1974) foi un médico coruñés que durante un
curso ocupou a axudantía da cátedra de Obstetricia e Xinecoloxía da Facultade
de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela. Escribiu en A Nosa
Terra e desenvolveu un labor de divulgación como conferenciante e escritor.
Ingresou o 22 de marzo de 1963, como numerario, na Real Academia de Medicina e Cirurxía de Galicia co discurso: «Divagando en torno a la Medicina: Una
lectura» (publicado en Galicia Clínica, A Coruña, ano XXXV, n.º 6, xuño de
1963). En 1970 colaborou cun pequeno escrito na reedición facsimilar da revista Nós.
O caso da «espiritada» de Moeche saltou á opinión pública en xaneiro de
1925. Manuela levaba catro anos cun padecemento de tipo tuberculoso que a
tiña deitada na cama, nun proceso de progresiva deterioración. De súpeto, a
doente empezou a falar en terceira persoa, afirmando que quen se expresaba era
un crego de Ortigueira morto na Habana. A súa voz colleu acento cubano e un
ton rouco, daba consellos, predicaba e amosaba coñecementos da liturxia, e
recuperou o apetito. Sobre o caso, que tivo repercusión internacional, opinaron
diversos expertos, como o médico Eduardo Pérez Hervada, que o atribuíu ao
histerismo.
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Urbano Losada partiu na súa análise da idea de que o compoñente psíquico
das persoas está sometido e moldeado polo ambiente psíquico que actúa sobre
el. Desde ese punto de vista, coidaba que a causa do comportamento de Manuela era a autosuxestión, explicando que por medio dela podería introducir no
polígono de Grasset determinadas impresións que despois eran exteriorizadas.
Joseph Grasset (1849-1918) estableceu en L'hypnotisme et la sugestión (1903) un
esquema explicativo das relacións entre os actos conscientes e inconscientes.
Distinguía entre un psiquismo inferior, de funcións elementais, e outro superior,
representando o inferior por un polígono formado por centros sensoriais de
recepción (auditivo, visual e sensibilidade xeral) e por centros motores de transmisión (kinético, articulación da palabra e escritura). Losada reparou como en
determinadas circunstancias, «e movendo certos resortes», «pódense provocar
verdadeiros estados especiais de suxestibilidade». Nos seus razoamentos recolleu
as posicións de bastantes expertos, entre eles a de Sigmund Freud, comentando
a posible incidencia da libido reprimida.
Urbano Losada comenta no mesmo artigo un caso que aconteceu en 1840, o
do poseso Antón Ramilo, considerado un endiañado polos veciños. Losada amosouse crítico co papel de certos cregos daqueles tempos, que favorecían o escurecemento e a ignorancia dos labregos. Fixo un repaso erudito, con referencias a
Schopenhauer, sobre o sentido da vida humana e rematou reflexionando sobre
as supersticións como elementos asociados a fenómenos metapsíquicos e cunha
alusión, positiva, a Freud, subliñando o valor das «ideas que os pobos arrastran
a través dos séculos».
Nesa posición, o doutor Losada coincidiu con Roberto Nóvoa Santos, que
prestou especial atención ao tema das alucinacións e mesmo publicou anos antes
unha nota moi breve, «Das supersticións: o pobo, adiantándose a ciencia», aparecida en 1923 na revista, editada en Betanzos, Rexurdimento. Boletín da Irmandade Nacionalista Galega. Nela consideraba que sería interesante investigar a
relación entre os fundamentos externos e internos das crenzas supersticiosas e os
fenómenos revelados polos estudos metapsíquicos, e afirmaba que nestes temas
«os sentimentos do pobo adiantáronse ao estudo e aos descubrimentos dos
homes de ciencia». Esta postura chocaba coa de varios expertos da época, que
asignaban ás supersticións populares un peso negativo e carente de valor.
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Isidro Parga Pondal (1900-1986) foi un dos científicos máis importantes da
Galicia do pasado século. Estudou a carreira de Ciencias Químicas na Universidade de Madrid dos anos vinte, nun momento en que o maxisterio de importantes homes de ciencia como Moles, Rey Pastor ou Catalán caracterizaba o nivel
intelectual desta institución. En 1923, volve a Galicia como profesor auxiliar
de Química Inorgánica e Análise Química da recentemente creada Facultade de
Ciencias. Desde aquí desenvolve un labor fundamental no estudo analítico de rochas e minerais galegos no contexto dunha nova ciencia que estaba a dar
seus primeiros pasos: a xeoquímica. De feito, é considerado como un dos fundadores desta ciencia en España.
O contacto cos homes do Seminario de Estudos Galegos (SEG), institución
á que pertencía desde o ano 1926, estimulou a súa preocupación por orientar os
seus traballos xeolóxicos para destacar o seu interese como recurso económico de
Galicia. Neste sentido, a relación co naturalista Luis Iglesias foi decisiva, pois el
asesorouno nos seus traballos de campo e mesmo o acompañou en moitas excursións científicas. Parga Pondal foi director da subsección de Xeoquímica do SEG
e do Laboratorio de Xeoquímica do Instituto de Estudos Rexionais da Universidade de Santiago.
Coa Guerra Civil, Parga foi separado da docencia universitaria e tivo que
procurar acubillo no refuxio familiar de Laxe. Desde alí, sen laboratorios de
análises, tivo que reorientar os seus traballos cara á cartografía petrográfica, labor
en que foron fundamentais os seus contactos e colaboracións con moitas universidades europeas, grazas aos que puido levar o coñecemento xeolóxico de Galicia
aos máis altos niveis.
Da súa época de traballos xeoquímicos ao abeiro do SEG e, sobre todo, da
Universidade de Santiago, puido rematar unha serie de estudos sobre a composición química dalgúns minerais de grande interese científico. Dous deles foron
publicados, en galego, nos Arquivos do Seminario de Estudos Galegos.
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No artigo dedicado ao óxido de titanio, ilmenita («Sobre a presencia da ilmenita nas areas de Galicia. Análisis da ilmenita de Balarés», Arquivos do Seminario
de Estudos Galegos I, Santiago de Compostela, 1927, 239-242), realiza un estudo
sobre este mineral presente nas areas de diversas praias galegas, en concreto na
de Balarés, en Bergantiños. O interese deste traballo radica, en boa parte,
na dificultade da separación e da posterior análise química deste mineral, que se
distingue pola súa dureza e resistencia.
O traballo «Análisis da evansita de tres localidades galegas» (Arquivos do Seminario de Estudos Galegos I, Santiago de Compostela, 1927, 243-248) presenta,
por primeira vez en España, a análise cuantitativa deste raro fosfato de aluminio.
Realízase sobre tres mostras de Louro, Negreira e Teis, achegadas polo seu compañeiro no SEG Luis Iglesias. A dificultade deste traballo naquela altura, ademais de en poder dispor das correspondentes mostras, radicaba na meticulosidade coa que se debían realizar as técnicas analíticas e na discusión sobre a súa
presentación nunha fórmula química determinada, tarefas que foron realizadas
con rigor e suficiencia.

80

PARGA PONDAL, Isidro:
«Sobre a presencia da ilmenita nas areas de
Galicia. Análisis da ilmenita de Balarés»,
Arquivos do Seminario de Estudos Galegos I,
Santiago de Compostela, 1927, p. 239-242.
«Análisis da evansita de tres localidades
galegas», Arquivos do Seminario de Estudos
Galegos I, Santiago de Compostela, 1927,
p. 243-248.

81

82

DOUS ARTIGOS DE ISIDRO PARGA PONDAL NOS ARQUIVOS DO SEMINARIO DE ESTUDOS GALEGOS

83

Francisco Díaz-Fierros Viqueira

84

DOUS ARTIGOS DE ISIDRO PARGA PONDAL NOS ARQUIVOS DO SEMINARIO DE ESTUDOS GALEGOS

85

Francisco Díaz-Fierros Viqueira

86

DOUS ARTIGOS DE ISIDRO PARGA PONDAL NOS ARQUIVOS DO SEMINARIO DE ESTUDOS GALEGOS

87

Francisco Díaz-Fierros Viqueira

88

DOUS ARTIGOS DE ISIDRO PARGA PONDAL NOS ARQUIVOS DO SEMINARIO DE ESTUDOS GALEGOS

89

Francisco Díaz-Fierros Viqueira

90

DOUS ARTIGOS DE ISIDRO PARGA PONDAL NOS ARQUIVOS DO SEMINARIO DE ESTUDOS GALEGOS

91

Francisco Díaz-Fierros Viqueira

92

A AVIFAUNA DE GALICIA
E AS NOTAS ENTOMOLÓXICAS
DE LUIS IGLESIAS
Xosé A. Fraga Vázquez

93

94

O coñecemento das aves de Galicia fora obxecto de estudo de naturalistas como
Francisco de los Ríos Naceiro, que en 1850 publicou o «Catálogo de las Aves
observadas en las cercanías de Santiago y otros puntos de Galicia», Manuel Baraja (Aves insectívoras y beneficios que producen á la agricultura, 1887), Víctor López
Seoane, cunha ampla produción, e Alfredo Peña Martín (Aves insectívoras cuya
caza está prohibida en España, 1905).
Sobre ese tema publicou, en 1927, Luis Iglesias Iglesias (1895-1976) un artigo co título de «Aves de Galicia» nos Arquivos do Seminario de Estudos Galegos.
Posteriormente, daría á luz, en castelán, «Algunas especies nuevas o poco conocidas para la fauna ornitológica de Galicia» (1933) e Aves de Galicia existentes en
el Museo Regional de Historia Natural de la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Santiago (1952).
Luis Iglesias foi catedrático de Bioloxía da Universidade de Santiago de Compostela. O 22 de xaneiro de 1926 leu o seu discurso de ingreso no Seminario de
Estudos Galegos (SEG), onde aborda o tema que despois trataría no artigo aquí
comentado, «Aves de Galicia». Nesa institución exerceu os cargos de director da
sección de Ciencias (1926-1936), membro da Comisión de Publicacións e delegado para a organización do Instituto de Estudos Rexionais. Logo da morte de
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 artigo citado, Luis Iglesias fai referencia a 89 especies, das que 9, aves que
cazou nas súas excursións. considera que son citadas por vez primeira en Galicia.
Tamén afirma que foran naturalizadas por el e que case a totalidade pasaron a
formar parte da colección rexional do Museo de Historia Natural da Facultade
de Ciencias. Unha contribución singular, sen dúbida, ao coñecemento da avifauna do país.
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Neste e noutros casos, Iglesias atribuíu para si un protagonismo excesivo na
confección das coleccións do Museo universitario. Xeralmente, ignorou ou valorou á baixa as diversas contribucións de exemplares previas á súa chegada á
dirección da institución. De feito, os fondos galegos procedían das coleccións do
século xix e de diversas doazóns, e no seu desenvolvemento resultou decisivo o
papel desempeñado pola Delegación de Santiago da Sociedad Española de Historia Natural, constituída en 1909, con Antonio Eleizegui López e Antonio
García Varela de presidente e secretario iniciais (tamén formaban parte da Delegación Baltasar Merino, presidente honorario, Armando Cotarelo, Eugenio
Labarta, Cabeza de León, Ríos Rial, Sobrado e José Deulofeu, entre outros).
O coñecemento dos insectos (entomoloxía) de Galicia fora obxecto de estudo
no século xix por naturalistas como Víctor López Seoane e Gerónimo Macho
Velado. No xx, o catedrático de Historia Natural da Universidade de Santiago
de Compostela, Antonio García Varela, iniciou unha prometedora formación
entomolóxica, especializándose na orde dos hemípteros, mais posteriormente a
súa carreira investigadora dirixiuse a outros ámbitos.
Sobre ese tema publicou, en 1928, Luis Iglesias un artigo co título de «Notas
entomolóxicas. Insectos de Galiza» na revista Nós (n.º 53, maio de 1929,
89-94). A entomoloxía, materia en que chegou a ser un experto, foi a principal
área de investigación de Iglesias. Iniciou os seus estudos cun traballo sobre os
insectos curculiónidos (1922), que continuou nunha serie de artigos dedicados
á fauna galega. Neles achegou un gran número de novidades para o noso país,
sobre todo no tocante aos coleópteros das familias Carabidae, Cerambycidae e
Chrysomelidae. O esforzo investigador orixinal marcou una primeira etapa da súa
carreira e decaeu nas fases posteriores, substituído pola actividade aplicada e de
divulgación.
No artigo publicado en Nós, Luis Iglesias aborda unha orde de insectos, os
coleópteros, dos que ofrece unha listaxe de especies agrupadas en familias e
con indicación da localidade e abundancia, subliñando que se trata das que ata
ese momento observara. En catro das familias, as dos carábidos, escarabeidos,
circulionidos e coccinelidos, detense para realizar comentarios en que trata
aspectos dos comportamentos deses insectos, a súa utilidade ou mesmo certas
curiosidades.
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Cómpre subliñar que Iglesias, ademais da obra escrita, deixounos unha valiosa colección entomolóxica entre os fondos do Museo de Historia Natural da
Universidade de Santiago de Compostela. Salienta pola súa especialización, e
está constituída por máis de seis milleiros de exemplares coidadosamente preparados e identificados, correspondentes a mostras capturadas por Iglesias e a
numerosos exemplares que lle remitían os seus colegas. Como acontece noutros
casos, con este científico resulta imposible diferenciar a orixe dos exemplares do
Museo.
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En xaneiro de 1930, no número 73 da revista Nós, publicouse un traballo póstumo de Antón Losada Diéguez, «Encol da prosa galega», que presentara con
anterioridade no Seminario de Estudos Galegos. O traballo incluía a tradución
dun artigo publicado en 1922, «Espazo e tempo», do profesor italiano Ludovico
Necchi, que trataba sobre a teoría da relatividade de Einstein. Antón Losada
Diéguez (1884-1929) foi un intelectual e político nacionalista que exerceu profesionalmente como catedrático de Filosofía nos institutos de Ourense e Pontevedra. Ademais, participou na fundación da revista Nós e colaborou activamente
no Seminario de Estudos Galegos e nas Irmandades da Fala, e semella que
desempeñou un papel decisivo para que se incorporasen a estas algúns dos homes
que serían despois membros sobranceiros da xeración Nós, como Vicente Risco,
Ramón Otero Pedrayo e Florentino Cuevillas.
Coa idea de promover o uso da lingua galega no eido do pensamento científico, Antón Losada Diéguez incluíu en «Encol da prosa galega» a tradución dun
artigo que o venerabile Ludovico Necchi (1876-1930), membro destacado da
Azione Cattolica Italiana, presidente da Unione Popolare Cattolica Italiana entre
1910 e 1912 e deputado provincial da Lombardía polo Partito Popolare Italiano
entre 1923 e 1925, publicara na Rivista di Filosofia Neo-Scolastica de Milán, que
contribuíu a fundar. Co título de «Espazo e tempo», o artigo é unha descualificación da teoría da relatividade, sen facer distinción entre relatividade restrinxida
ou xeral, como un artificio matemático sen valor para a comprensión do mundo,
amparándose nunha pretendida distinción entre «quantidade» e «qualidade»: «A
ollada do Einstein, xustamente por sere relativa non pode ter un valor no terreo
philosófico [...]. A qualidade non é unha valeira aparenza que deba ser interpretada en función de movimentos locaes entendidos de calquera xeito […]. Eis
porque as teorías do Einstein [...] non teñen para nós unha valoración philosófica. Son astraciós matemáticas, cicais feiticeiras, útiles y agudas, mais d’iso non
podemos agardar un afondamento do noso conocimiento philosófico». A visión
do profesor italiano é compartida por Losada Diéguez, quen contempla a «quantidade» como «material da física e da matemática».
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NECCHI, Ludovico: «Espazo e tempo»,
artigo publicado na Rivista di Filosofia
Neo-Scolastica de Milán, en 1922.
Tradución de Antón Losada Diéguez, en
«Encol da prosa galega», traballo inédito de
Antón Losada Diéguez lido no Seminario
d’Estudos Galegos, Nós, Ourense, ano XII,
n.º 73 (15 de xaneiro de 1930), p. 2-8.
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O médico Víctor Lis Quibén prestou especial atención ao tema da medicina
popular e en relación con este tema publicou en 1932, en Nós (número 99), un
artigo co título «A Medicina e a superstición».
Lis Quibén naceu en Bos Aires en 1893 e morreu en Pontevedra en 1963. Foi
un dos principais dirixentes da dereita en Pontevedra, provincia pola que resultou elixido deputado en 1933, nas filas da CEDA, e en 1936 pola dereitista
Renovación Española (Bloque Nacional), liderada por Calvo Sotelo. Coa chegada do franquismo desenvolveu un notable labor represor. O seu interese pola
etnografía médica levouno a publicar o libro La Medicina popular en Galicia
(Pontevedra, 1949), con limiar de Fermín Bouza Brey (libro reeditado en 1980,
na editorial Akal, na colección Arealonga, dirixida por Alonso Montero).
No artigo que comentamos, o autor explicou como na súa práctica profesional se atopou coas negativas consecuencias de intervencións terapéuticas de
«aldeáns» a causa do uso de «remedios supersticiosos». Sinalou que foi «o gran
Castelao» quen lle indicou que recollese canto puidese deses casos para publicalos, co obxectivo de desterrar esas prácticas, de contribuír a enriquecer o folclore
galego, de combater a ignorancia, esas «parvadas», e mais de recoller os seus
testemuños.
Lis Quibén afirma que naquel momento levaba recollidas 680 papeletas de
diferentes remedios, que procedían, basicamente, de xente do rural da provincia
de Pontevedra. E logo pasa a sinalar os remedios supersticiosos relacionados con
catro doenzas: erisipela, decipla, deciplón e úlcera. A descrición incorpora un
rico vocabulario para as diversas enfermidades e os detalles dos tratamentos,
incluíndo bendicións, palabras con referencias relixiosas, rezos, etc.
Realmente, os casos que recolle ilustran ben unhas intervencións baseadas
no descoñecemento e con riscos canto aos efectos na saúde dos veciños. Nese
punto ten razón Lis Quibén en criticar esas prácticas e advertir do seu uso, mais
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a descualificación global do que podemos denominar «medicina popular», resultado das prácticas seculares do pobo no uso de recursos naturais, pode resultar
un tanto excesiva, pois nalgún momento supuxo a única alternativa ás doenzas
en medios con moi poucos recursos. Unha medicina que en diversos lugares do
planeta tivo e ten o mérito de identificar substancias naturais con efectos terapéuticos, un valioso saber popular que, dentro de certos límites, resulta totalmente compatible coas solucións que a medicina científica nos ofrece. Así, hoxe
en día asistimos ao espectáculo das industrias farmacéuticas enviando expedicións na busca de substancias utilizadas pola «medicina empírica».
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Entre as actividades de divulgación desenvolvidas en Galicia e relacionadas coas
ciencias naturais, salientaron na parte final do século xix e nas primeiras décadas
do xx as excursionistas, o contacto organizado coa natureza.
Unha das experiencias máis singulares no asociacionismo galego dos anos
trinta foi a organización nacionalista xuvenil Ultreia, un grupo nado en 1932 da
man do profesor de Debuxo do Instituto de Noia, Álvaro de las Casas. Constituída por mozos entre os 12 e os 20 anos, no seu Decálogo, no punto viii,
sinalaba a súa vocación de exaltación e contacto coa natureza: «Fortalecerei o
meu corpo na craridade das augas e no ar das montañas». Porén, á marxe de
pronunciamentos, o importante do seu labor estivo constituído polas actividades
excursionistas desenvolvidas.
Escritos sobre a primeira xeira da organización apareceron publicados na
revista Nós, en novembro de 1932 (n.ºs 106 e 107). Os textos describen esa
actividade pioneira, realizada durante a estadía na Granxa de Salcedo, sede da
Misión Biolóxica de Galicia, do 20 ao 27 de marzo de 1932. No limiar, Álvaro
de las Casas agradece a colaboración de Xosé Filgueira Valverde, Isidro Parga
Pondal e Ramón Martínez López. A visita e recoñecemento da propia Misión,
unha contorna científica relevante, foi acompañada de múltiples e diversas actividades, incluíndo unha xira marítima, a visita ao Museo e ao Dispensario antituberculoso de Pontevedra, ao viveiro forestal de Figueirido, á fábrica de conservas Massó, etc.
Os mozos acudiran desde Noia, Ourense, Vilagarcía e a propia Pontevedra e,
xunto con Álvaro de las Casas, escribiron a xeito de diario sobre as actividades
realizadas, o ambiente existente no grupo e as emocións compartidas. As cancións patrióticas acompañaron o labor do grupo e, nese sentido, no texto reproducen o himno dos «ultreias». Posteriormente, en Vigo, en 1933, os «ultreias»
organizarán un curso de verán, ademais de continuar coas xeiras: a segunda, un
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cruceiro polas Rías Baixas, e a terceira, unha excursión pola Barbanza (visitas ao
castro de Baroña, dolmen de Axeitos, faro de Corrubedo, etc.).
Este movemento excursionista tiña unha certa tradición en Galicia. Así, a Universidade Popular da Coruña, nada en 1905, dispuña dunha Sección Excursionista, que se proxectou en Ferrol. Tamén funcionaban a Sociedade de Amigos das
Árbores da Coruña, grupo activo no período 1912-1915, que organizaba plantacións, divulgación para escolares e público xeral, e editaba folletos; a Sociedade
Galega Excursionista (1912) e a Liga de Amigos das Árbores (1912). Así mesmo,
realizáronse actividades arredor da festa anual da árbore. Nas primeiras décadas do
século xx o nacionalismo comezou a incidir neste ámbito excursionista. Nos primeiros anos trinta hai constancia da importante participación na Coruña de xente
ligada ao republicanismo e ao galeguismo nas actividades dunha importante asociación recreativo-instrutiva, Los Amantes del Campo, que organizaba excursións
polos arredores da cidade. Porén, xa antes, desde a súa fundación en 1916, as
Irmandades da Fala realizaban excursións polas distintas comarcas.
Entre as iniciativas de maior proxección figuran as do Seminario de Estudos
Galegos (SEG), organización que levou a cabo numerosas actividades relacionadas co coñecemento do medio natural. Nese sentido, salientan as xeiras ás
comarcas para o seu estudo multidisciplinario, feitas conxuntamente polas distintas seccións do Seminario. Na primeira xeira, realizada en 1926 a Monforte,
participaron as seccións de Xeografía, Etnografía, Prehistoria e Arqueoloxía; na
de 1927, o obxectivo foron as comarcas do Ribeiro e do Carballiño; e en 1929,
a Terra de Melide, único estudo que chegou a ser publicado. Desde 1930 as
seccións devanditas e as de Ciencias e Pedagoxía traballaron na Terra do Deza, e
no ano 1936 iniciaron a derradeira xeira, crebada pola guerra, por Fisterra.
Por último, dentro deste ámbito, cómpre indicar a preocupación das Mocidades Galeguistas, creadas no ano 1934, polo contacto coa natureza, algo lóxico
co ambiente que levamos descrito. Xa o grupo de mozos galeguistas de Ourense
organizaba, en 1932, por medio da Comisión de Excursións e Deportes, un plan
de «xeiras a distintos pobos da provincia, co fin de sport e ilustración». E en
1934, a Mocidade de Pontevedra creaba o seu equipo de excursionismo. Estas
actividades estaban perfectamente enmarcadas nas preocupacións do nacionalismo do momento, como manifesta a listaxe de actividades do mozo galeguista,
no que se inclúe «practica-lo excursionismo».
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A suposta diversidade racial humana foi un tema que xerou abondosa literatura
na parte final do século xix e nas primeiras décadas do xx. Neste contexto,
Modesto López Teijeiro (1910-1937) publicou en 1933, no número 113 da
revista Nós, o traballo «Investigacións etno-morfolóxicas antre a poboación do
Ribeiro de Avia», que se debe corresponder ao discurso de ingreso no Seminario
de Estudos Galegos que pronunciou na sesión do 9 de maio de 1932. Durante
a Segunda República, López Teijeiro militou nas esquerdas e foi membro do
Sindicato da Banca en Ourense. Foi detido en xullo de 1936, procesado militarmente en agosto de 1937 e asasinado.
López Teijeiro iniciou o seu traballo revisando os escasos datos existentes
sobre as características antropolóxicas físicas dos galegos, concluíndo que non se
observaban diferenzas co resto dos poboadores da Península, «ningunha esencial». Unha afirmación que vai na liña contraria ás posicións dos autores que se
interesaban por este tema desde a perspectiva nacionalista, por exemplo, Xaime
Quintanilla, favorable á existencia dunha raza en Galicia, a «loira», diferente da
mediterránea do resto peninsular. López Teijeiro cuestiona o sistema de establecer diferenzas numéricas entre as distintas variacións humanas, punto en que
acode á autoridade de Giuseppe Sergi (1841-1936), relevante antropólogo italiano, e cita a súa obra Varietà umane: Principio e metodo di classificazione (1893).
Sergi foi coñecido pola súa oposición ao «nordicismo», exaltando, pola contra, a
que chamaba «raza mediterránea», unha tese que chocaba co enfoque doutros
autores galegos que, como Risco, ollaban cara á «raza loira» europea como exemplo e referencia, se ben López Teijeiro alude a Sergi como partidario dunha nova
clasificación do cranio humano. Tamén analizou as discrepancias entre os expertos á hora de caracterizar as razas, amosando un coñecemento da bibliografía que
salienta con relación a outros autores galegos do seu tempo.
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A parte substantiva do artigo corresponde ao estudo práctico desenvolvido
por López Teijeiro, realmente pioneiro en Galicia. Recolleu datos físicos de 82
persoas da comarca do Ribeiro de Avia, a maioría veciños de Leiro. Di que non
utilizou instrumental antropométrico porque non dispuña del e polas súas dúbidas sobre a súa eficacia. Os datos recollidos teñen que ver coa cor da pel, cabelo
e ollos, características do cranio, sistema piloso e diversos detalles de conxunto.
Finalmente, fai varias especulacións e remata cunhas conclusións pouco precisas,
no sentido de certa diferenciación «de tipo occidental».
Este autor publicaría posteriormente, en 1935, tamén en Nós, «A raza euroafricana» (número 139-144). O artigo consiste nunha revisión bibliográfica sobre
o tema tratado, punto en que semella un traballo previo (leva o título indicativo
de «Antecedentes») a algunha pescuda que López Teijeiro pretendera realizar.
Cita diversos antropólogos relevantes, entre eles a Alfred Cort Haddon (18551940) e Giuseppe Sergi (1841-1936).
De xeito póstumo, apareceu publicado en Vieiros. Revista do Padroado de
Cultura Galega de México (n.º 3, 1965) un artigo inédito de López Teijeiro,
«Ensaio de tipoloxía galega», asinado en Ourense, o 2 de decembro de 1934, e
semella que foi o texto dunha conferencia que deu no Centro Galeguista da
capital ourensá en 1935.
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O crego Ramón María Aller Ulloa (1878-1966) foi un destacado matemático e
astrónomo galego que realizou os estudos de Ciencias Exactas nas universidades
de Oviedo e Madrid. Logo de rematar a carreira, iniciou as súas primeiras observacións astronómicas e dedicouse tamén a elaborar estudos teóricos 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. As súas observacións astronómicas máis importantes levounas a
cabo despois de montar na súa casa de Lalín un observatorio astronómico, e
publicou algúns dos resultados destas observacións na revista alemá Astronomische Nachrichten e na francesa L’Astronomie. Aller foi membro activo do Seminario de Estudos Galegos (SEG), colaborou con varios artigos nos Arquivos do
Seminario de Estudos Galegos e mesmo chegou a escribir un libro que, logo de ser
traducido ao galego baixo o título de Astronomía a ollo ceibe, ía ser publicado en
1936 pola institución, operación que se frustrou co comezo da Guerra Civil e a
liquidación do SEG. Rematada a contenda, Aller incorporouse como profesor á
Universidade de Santiago, onde chegaría a ser catedrático extraordinario de
Astronomía, ademais de dirixir o Observatorio Astronómico da institución universitaria, que se inaugurou en 1943 grazas ao patrocinio do Consello Superior
de Investigacións Científicas.
Entre 1931 e 1934, Aller escribiu oito artigos de temática científica en galego
para Logos, revista galeguista de cultura relixiosa que se publicou en Pontevedra
durante a Segunda República. Nestes artigos, exceptuando o último da serie, que
ten un carácter diferente, Aller insiste de maneira recorrente na idea da superioridade do que chama «Cencia da Relixión» fronte ás outras ciencias. Agora ben,
en case todos eles, incluíndo ese artigo final que, como diciamos, ten un aire
diferente, máis próximo ao que hoxe se entende por divulgación, Aller mostra
un enorme interese pola cosmoloxía, que lle permite superar as limitacións das
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súas crenzas. Aínda que sexa moitas veces de maneira crítica, os seus comentarios
revelan un sorprendente coñecemento das teorías cosmolóxicas que se están a
desenvolver neses mesmos anos.
Cando Aller di no seu primeiro artigo, titulado «Unha falla de honradés centífica», que a relatividade supón que a xeometría hiperbólica e a curvatura (negativa) do espazo é a «máis próxima á realidade», é inevitable pensar no matemático e físico ruso Alexander Alexandrovich Friedman (1888-1925), quen publicou, en 1922, na revista Zeitschrift für Physik, a primeira solución dinámica ás
ecuacións de Einstein, correspondente a un universo pechado con curvatura
espacial positiva que se expande e se contrae1. De feito, dous anos despois, na
mesma revista, demostrou a posibilidade dun universo aberto con curvatura
espacial negativa2, como di Aller, construído a partir dun modelo hiperbólico
descrito por Eugenio Beltrami medio século antes3, 4. Entre ambos os traballos,
en 1923, Friedman publicou o seu libro Mir kak prostranstvo i vremya [O universo como espazo e tempo], proposto como un libro de divulgación destinado aos
filósofos e escrito, nun principio, como un longo artigo para unha revista de
filosofía, onde explica brevemente as súas solucións dinámicas e considera por
vez primeira a cuestión do principio e da fin do universo en termos científicos5.

1 A. Friedman: «Über die Krümmung des Raumes» [«Sobre a curvatura do espazo»], Zeitschrift für Physik
A, 10 (1922), p. 377-386.
2 A. Friedmann: «Über die Möglichkeit einer Welt mit konstanter negativer Krümmung des Raumes»
[«Sobre a posibilidade dun universo con curvatura constante negativa»], Zeitschrift für Physik A, 21 (1924),
p. 326-332.
3 E. Beltrami: «Teoria fondamentale degli spazii di curvatura constante» [«Teoría fundamental dos espazos
de curvatura constante»], Annali di Matematica Pura et Applicata, Ser. II, 2 (1868), p. 232-255.
4 Unha descrición dos diferentes modelos do plano hiperbólico acompañada dunha tradución dos artigos
orixinais pode verse no excelente libro de John Stillwell, Sources of Hyperbolic Geometry, publicado pola
American Mathematical Society en colaboración coa London Mathematical Society. Hai unha descrición
moi informal dalgúns deses modelos no texto «A aventura xeométrica de Rafael Dieste», destinado ao limiar
do terceiro volume das Obras completas de Dieste, onde se compara o modelo bidimensional de Beltrami
coa bóveda do xeo que sostén Atlante na iconografía grega arcaica.
5 «O tipo de universo variable xera unha familia moito máis xeral de modelos: en certos casos, o raio de
curvatura do universo parte dun certo valor e aumenta de xeito constante no tempo; noutros casos, o raio
de curvatura varía de xeito periódico de modo que o universo se contrae nun punto (de volume nulo) e a
partir dese punto aumenta de raio ata certo valor máximo, despois diminúe outra vez volvendo ser un
punto, e así sucesivamente».
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No segundo do seus artigos, titulado «Perigos das extrapolacións» e datado no
outono de 1931, tras falar da teoría dos quanta iniciada por Max Planck e da
densidade de Sirio B, Aller cuestiona a estimación da idade do universo en
«pouco máis de dez mil millóns de anos», nos que «queda liquidada non soio a
historia da terra, senón a do Firmamento enteiro», partindo da hipótese da súa
expansión. No seu libro, baseándose nun cálculo teórico do período de expansión-contracción da súa solución cíclica e prescindindo da constante cosmolóxica
proposta por Einstein, Friedman deduce que o universo ten 10 000 millóns de
anos, unha cifra que non difire moito dos 13 800 millóns de anos contemplados
actualmente e que sorprendentemente Aller cita de xeito exacto no seu artigo.
Coñecía Aller o traballo de Friedman? É difícil sabelo con seguridade, aínda que
é probable que fose así, se non de maneira directa, si a través doutros.
Na evolución da cosmoloxía no século xx, desde os modelos estáticos de
Einstein e de Sitter ata o actual modelo inflacionario, a idea dun «quantum
único» proposta polo sacerdote belga Georges Lemaître (1894-1966) supón o
nacemento da teoría do Big Bang. Nunha primeira etapa, entre os anos 1925 e
1927, Lemaître redescobre de maneira independente de Friedman que as ecuacións de Einstein admiten solucións dinámicas derivadas dos modelos estáticos
propostos por De Sitter6 e Einstein7, ao tempo que interpreta as observacións de
Vesto Slipher e Edwin Hubble como un indicio da expansión do universo.
Pouco despois, no mesmo momento en que Aller iniciaba a súa serie de artigos,
Lemaître atrévese a formular unha audaz idea nun artigo8 que segue á tradución
ao inglés do seu artigo sobre un modelo dinámico con curvatura espacial positiva9. O seu universo comeza cunha fase inicial de expansión explosiva a partir

6

G. Lemaître: «Note on De Sitter’s universe» [Nota sobre o universo de De Sitter], Physical Review, 25
(1925), p. 903; «Note on De Sitter’s universe», Journal of Mathematics and Physics [publicado como Studies
in Applied Mathematics desde 1969], 4 (1925), p. 189-192.
7 G. Lemaître: «Un univers homogène de masse constante et de rayon croissant, rendant compte de la
vitesse radiale des nébuleuses extragalactiques» [«Un universo homoxéneo de masa constante e raio crecente que ten en conta a velocidade radial das nebulosas extragalácticas»], Annales de la Société Scientique de
Bruxelles, Série A, 47 (1927), p. 49 ss.
8 G. Lemaître: «The expanding universe» [«O universo expansivo»], Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 91 (1931), p. 490-501.
9 G. Lemaître: «A homogeneous universe of constant mass and increasing radius accounting for the radial
velocity of extra-galactic nebulae», Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 91 (1931), p. 483-490.
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dun átomo primitivo, seguida dunha fase de equilibrio inestable onde os efectos
da gravidade darían lugar ás grandes estruturas do espazo, estrelas, galaxias,
cúmulos, etc., e terminaría cunha nova fase de expansión na que nos atopariamos agora. Ese mesmo ano, cun propósito moi claro de unir a física do moi
grande coa física do moi pequeno, Lemaître emprega o termo «quantum único»
para referirse ao que hoxe coñecemos como Big Bang10.
Aínda que no seu terceiro artigo, «A testemuña de autoridade», publicado en
1932, Aller se limita a insistir na idea da importancia da teoloxía, invocando as
figuras de Newton e Santo Agostiño, ese mesmo ano publica unha cuarta entrega titulada «As cefeidas», onde explica que «hai estrelas que cambian de brillo,
ou na intensidade da luz que nos chega delas» (estrelas variables) e distingue
aquelas como Algol (Persei) que «son dúas que andan arredor unha da outra»
(binarias eclipsantes), outras que «cambian de intensidade en tempos máis o
menos irregulares» e, finalmente, aquelas como Cephei ou cefeidas que experimentan unha variación periódica do seu brillo. Co símil dun instrumento musical, Aller móstranos como usar a natureza das pulsacións, é dicir, a relación entre
período e luminosidade, para determinar a distancia á que se atopa a estrela. Foi
o método usado por Lemaître11 en 1927 e Hubble12 en 1929 para calcular a
relación de proporcionalidade entre a distancia a unha galaxia e a súa velocidade
de afastamento. De novo, non parece casual o interese de Aller polas cefeidas e
é moi probable que coñecese tanto os traballos de Lemaître e Hubble sobre a
relación entre distancia e velocidade de afastamento como os traballos de Harlow Shapley13 e Arthur S. Eddington14 sobre o mecanismo da pulsación.
10 G. Lemaître: «The beginning of the world from the point of view of quantum theory» [«O principio do
mundo desde o punto de vista de teoría cuántica»], Nature, 127 (3210) (1931), p. 706.
11 G. Lemaître, ibidem.
12 E. Hubble: «A relation between distance and radial velocity among extra-galactic nebulae» [«Unha relación entre distancia e velocidade radial entre nebulosas extragalácticas»], Proceedings of the National Academy of Sciences, 15 (3) (1929), p. 168-173.
13 H. Shapley: «On the Nature and Cause of Cepheid Variation» [«Sobre a natureza e a causa da variación
dunha cefeida»], The Astrophysical Journal, 40 (1914), p. 448-465.
14 A. S. Eddington: «The Pulsation Theory of Cepheid Variables» [«A teoría da pulsación das cefeidas»],
Observatory, 40 (1917), p. 290-293. A. S. Eddington: «On the radiative equilibrium of the stars» [«Sobre
o equilibrio da radiación das estrelas»], Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 77 (1917), p. 596612. A.S. Eddington: The Internal Constitution of the Stars [A constitución interna das estrelas], Cambridge,
Cambridge University Press, 1926.
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No quinto artigo da serie, titulado «A función da felicidade» e publicado en
1933, Aller reflexiona sobre o progreso a partir da descrición da curva y = k sen
x. No medio desa digresión, sorprende unha vez máis a capacidade de Aller para
manterse ao tanto da actualidade científica desde o seu observatorio de Lalín.
Neste caso, a teoría das series de Fourier sérvelle para facer referencia á visita dun
recoñecido matemático e físico italiano a Madrid: trátase de Vito Volterra
(1860-1940), quen visitou a Universidade Central de Madrid en 1932 e 1933,
tras a súa expulsión da universidade en 1931 por negarse ao xuramento de fidelidade ao réxime fascista e despois dunha primeira visita en 1925.
A seguinte entrega, «O Universo é... un número», concentra en pouco máis
de dúas páxinas o mesmo conflito entre ciencia e crenza que domina o conxunto dos seus artigos en Logos. Aínda que Aller comeza cunha crítica moi actual do
determinismo, postulando o abandono das explicacións mecanicistas e a interpretación cuántica ou descontinua da natureza, pronto acode á autoridade de
Lord Kelvin para reducir os fenómenos naturais ao seu aspecto cuantitativo
—«se sabes poñelos en cifras con máis ou menos aproximación, sabes algo;
senón, non sabes nada»— e rematar invocando a omnisciencia de Deus que «fixo
o Universo de maneira que soilo El o entende e pode entendelo».
No ano 1933, aínda que se publica ao ano seguinte, Aller completa o bloque
inicial de artigos para Logos coa entrega titulada «O fin do mundo», motivada
por un infrecuente enxame de meteoros, posiblemente a choiva de estrelas «dracónidas» do 9 de outubro de 1933, relacionada co paso do cometa Giacobini-Zinner. Tras un breve comentario sobre a morte térmica do universo, presentada como «unha repartición uniforme da enerxía» válida igualmente para o Big
Bang ou o Big Crunch dun universo pechado ou o Big Freeze dun universo
aberto, Aller aborda a explicación do cataclismo planetario que provocaría unha
nova, poñendo como exemplo a Nova Aquilae 1918, nome que lle deron os
astrónomos á brillante nova aparecida na constelación de Aquila no ano 1918,
para retornar despois ao perigo que representan os meteoritos para a Terra.
Como se comentou ao inicio, o último artigo de Aller en Logos, titulado
«Algo sobre Imaxes do Universo», ten un aire diferente do resto: desaparece o
crego para deixar paso ao astrónomo, nun traballo ben próximo á divulgación
actual e no que, de xeito inesperado, Aller desvela parte das fontes de inspiración
dos seus outros artigos. Por fin, o astrónomo Aller parece aceptar a teoría da
expansión do crego Lemaître, firme defensor da autonomía da ciencia respecto
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das crenzas, aínda que deixe constancia da polémica arredor da interpretación
relativista de Lemaître (coa que Hubble non estivo de acordo). Tamén traduce
un fragmento dun texto de Eddington, Stars And Atoms, publicado en 1927 por
Clarendon Press e traducido ao español na Revista de Occidente en 1928, onde
este describe con graza o interior dunha estrela: «Agora podemos facernos unha
pequena idea do interior dunha estrela, un barullo de átomos, electróns e ondas.
Átomos desaliñados precipítanse a 100 millas por segundo, perdendo a súa tropa
de electróns arrancados na liorta. Os electróns perdidos móvense 100 veces máis
rápido para encontrar novos puntos de repouso. Sigamos a marcha dun deles.
Case choca ao achegarse a un núcleo atómico, pero colle velocidade e dá a volta
moi á présa describindo unha curva pechada. Ás veces derrapa na curva, pero
segue con maior ou menor enerxía. Despois de escapar por un pelo mil veces,
todo dentro dunha mil millonésima dun segundo, a súa frenética carreira remata por unha derrapaxe peor que de costume. O electrón é limpamente atrapado
e unido a un átomo. Pero apenas ocupa o seu sitio cando un raio X fai estoupar
o átomo. Absorbendo a enerxía do raio, o electrón lánzase de novo á súa seguinte aventura. Temo que a tumultuosa comedia da física atómica moderna non é
moi considerada cos nosos ideais estéticos. O maxestoso drama da evolución
estelar resulta ser máis ben como as persecucións nas películas. A música das
esferas case suxire o jazz»15. Termina o seu artigo cun anaco da lección inaugural
impartida meses antes por Quirino Majorana16 na Universidade de Boloña co

15 «We can now form some kind of a picture of the inside of a star —a hurly-burly of atoms, electrons, and
ether-waves. Dishevelled atoms tear along at 100 miles a second, their normal array of electrons being torn
from them in the scrimmage. The lost electrons are speeding 100 times faster to find new resting places.
Let us follow the progress of one of them. There is almost a collision as an electron approaches an atomic
nucleus, but putting on speed it sweeps round in a sharp curve. Sometimes there is a side-slip at the curve,
but the electron goes on with increased or reduced energy. After a thousand narrow shaves, all happening
within a thousand millionth of a second, the hectic career is ended by a worse side-slip than usual. The
electron is fairly caught, and attached to an atom. But scarcely has it taken up its place when an X-ray bursts
into the atom. Sucking up the energy of the ray the electron darts off again on its next adventure.
I am afraid the knockabout comedy of modern atomic physics is not very tender towards our aesthetic
ideals. The stately drama of stellar evolution turns out to be more like the hair-breadth escapades on the
films. The music of the spheres has almost a suggestion of jazz».
16 Quirino Majorana (1871-1957) foi un físico experimental italiano cunha ampla carreira nas universidades
de Roma, Turín e Boloña e tío do máis coñecido Ettore Majorana (1906-1938), físico de partículas que formou parte do Grupo de Roma dirixido por Enrico Fermi e que desapareceu misteriosamente no ano 1938.
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título «Nuove Ipotesi e Fatti Nella Fisica Del Novecento». Unha vez máis Aller
dá proba do seu interese pola ciencia que se estaba a facer fóra. Ese interese, que
compartirá máis tarde con Vidal Abascal, será fundamental na creación, primeiro, da Sección de Astronomía Teórica e Matemática Durán Loriga en 1945 e,
despois, da Sección de Matemáticas de Facultade de Ciencias en 1957, que co
tempo se converterá na actual Facultade de Matemáticas da Universidade de
Santiago de Compostela.
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ACLARACIÓNS E CORRECCIÓN DE ERROS DOS TEXTOS ORIXINAIS
«Unha falla de honradés centífica»
1. Páxina 6, liña 3 empezando polo final: Des Cartes por Descartes; e Enle por Euler.
2. Páxina 7, última liña do primeiro parágrafo: A memoria de habilitación de Riemann
titulase «Über die Hypothesen welche der Geometrie zu Grunde liegen» [«Sobre as hipóteses
que fundamentan a Xeometría»].
«As cefeidas»
1. Páxina 67, segunda liña do segundo parágrafo: Parei por Persei.
«O Universo é... un número»
1. Páxina 100, liña 2 do terceiro parágrafo: cuantum por quantum o cuanto.
2. Sexta liña empezando polo final da páxina 100: Ieans é probablemente o matemático,
físico e astrónomo británico Sir James Jeans (1877-1946), activo divulgador científico
na época do artigo de Aller.
«O fin do mundo»
1. Páxina 4, liñas 3 e 11 do segundo parágrafo: «eutropía» por «entropía», medida da
desorde dun sistema.
«Algo sobre Imaxes do Universo»
1. Liña 9 empezando polo final da páxina 30: discurso inaugural do curso na Universidade de Bolonia, pronunciado por Quirino Majorana: Q. Majorana, Nuove Ipotesi e
Fatti Nella Fisica Del Novecento. Il Nuovo Cimento, 11 (1), (1934), 48-66.
2. A continuación, texto en italiano da liña 7: «Para acadar o verdadeiro progreso da
ciencia, non importa se como consecuencia destes novos métodos, vense sacudidos os
fundamentos de teorías, que antes parecían construídas de modo inquebrantable (como
a do éter cósmico, ou máis recentemente a teoría de Bohr da estrutura do átomo, ou
finalmente a da conservación da enerxía), pero que moi probablemente, nun futuro
próximo, teñan que ser definitivamente abandonadas».
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