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Isidro Parga Pondal,
o home que revolucionou a economía galega
Galicia non tería aproveitado os seus recursos minerais sen a figura e o traballo de Isidro Parga Pondal.
Este home, de apelido ilustre, é o responsable de
que hoxe exista o Mapa Xeolóxico de Galicia, quizais
unha das achegas máis importantes que alguén lle
fixo á economía galega.
E ese alguén é Isidro Parga Pondal, formado nas
máis prestixiosas universidades do mundo grazas ás
bolsas concedidas pola Xunta. El soubo aproveitar a
oportunidade e soubo poñer ao descuberto a riqueza do subsoló do noso país.
Hai que recoñecer que o común dos galegos sabe
máis ben pouco deste home, a pesar de que a magnitude da súa obra é tal que, por poñer un exemplo
práctico, sen o seu traballo non poderíamos hoxe
estar a falar do crecemento urbanístico experimentado nas décadas dos cincuenta e sesenta. Porque
ata entón, o cemento viña importado de Inglaterra.
Ata que Isidro Parga Pondal procurou en Oural o xa-
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cemento que faría posible ter unha industria propia
do cemento. E alí creouse a primeira empresa de
extracción do mineral para elaborar en cantidades
industrial o cemento. Aquela empresa, “Cementos
Oural”, de cuxo consello de administración formou
parte Parga Pondal, foi o comezo dunha nova etapa
de autonomía da nosa economía.
Parga Pondal había crear outras empresas mineiras
máis en Galicia que contribuiron ao desenvolvemento económico daquel tempo.
E por iso hoxe é ben merecida esta homenaxe que se
lle rende nestas páxinas que imprime a Deputación
Provincial da Coruña. Porque, formado no Seminario de Estudos Galegos, Parga Pondal soubo xuntar
conceptos que outros disociaban: economía e identidade. E soubo axudar a crear unha concepción económica innovadora que tivo no empresario Antonio
Fernández López un dos seus mellores expoñentes.
A filantropía cultural destes homes, que identificaron os seus éxitos cos valores patrimoniais de Galicia, marcaron un estilo de facer empresa e tamén de
facer país.
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O Foro E. Peinador, ao dedicarlle este ano 2014 o Día
da Galeguidade Empresarial acerta de cheo, porque
Parga Pondal é unha figura senlleira do país en clave
económica e de investigación.
A eses galegos que pouco saben da importancia
deste home recoméndolles a lectura deste libro. Saberán algo máis de Isidro Parga Pondal ou, o que é
o mesmo, da historia da economía da nosa Galicia.
Gocen da lectura….
Diego Calvo Pouso
Presidente da Deputación da Coruña
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I+D+I. Velaquí a fórmula de aparencia matemática
que hogano parece levar polo camiño que conduce
cara ao progreso e á modernidade. A moitas persoas
isto da suma da investigación, o desenvolvemento
e mais a innovación mesmo lles pode semellar invención recente, un descubrimento de onte á noite
–seica– que provoca o eureka admirativo perante o
achado marabilloso e repentino. Pero a verdade é
ben outra. A pouco que volvamos a mirada cara ao
pasado caeremos na conta de que se trata de cousa
vella, de que constitúe na historia da humanidade o
motor que empuxou e transformou a realidade case
sempre para mellor. Tamén en Galicia.
Aquí existiron numerosos exemplos paradigmáticos
de persoas que concibiron o país sen lamentos, fosilizacións e revitalizacións museísticas dun suposto
pasado adánico. Foron persoas que, cos pés chantados na terra na que naceran, soñaron un futuro
para ela instalado na modernidade e no progreso, un
porvir só posible a través do coñecemento científico.
Un deles foi Isidro Parga Pondal. Home de ciencia e
de conciencia galeguista, regresara nos anos 30, trala súa formación en Europa, co soño de contribuír
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a que Galicia subise ao tren daquela hora. E nunca
mais desistiría do seu empeño malia as adversidades
e os atrancos que a historia indigna de guerras e ditaduras porfiou en lle desbaratar. E así continuou ata
que lle chegou a morte e a el lle debemos logros que
fixeron de Galicia un país máis próspero e máis consciente, que daquela comezou a situar a súa cultura
e lingua nos lugares que logo permitiron comezar a
facer ciencia en galego.
Así pois, celebro e doulle a benvida a esta publicación que rescata do esquecemento para os galegos e
galegas de hoxe a biografía dun home cuxo ideario e
proceder vital seguen a estar vixentes e deben servir
de paradigma para a construción da Galicia presente
e futura.
Valentín García Gómez
Secretario xeral de Política Lingüística
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Desde hai ben tempo a esta parte perdeuse o interese polos estudos económicos en Galicia. Abonda
con reparar nos catálogos das editoriais galegas para
percibir o escaso interese que se lle ten dedicado a
ese tipo de publicacións fronte a unha desmedida
produción literaria. Esa circunstancia é merecente
dunha reflexión. É moi preocupante que isto aconteza, porque empobrece o coñecemento das xeracións que hoxe dirixen boa parte das estruturas políticas e sociais do País.
Tampouco están libres de culpa as facultades de económicas e escolas de estudos empresariais das tres
universidades galegas. En ningunha delas podemos
atopar un departamento ou seminario preocupado
pola historia económica de Galicia e a transcendencia que algúns teóricos da economía tiveron no discurso galeguista. Os alumnos deses centros académicos descoñecen unha boa parte do pensamento
galego e, o que é peor, cando accederon a postos de
dirección empresarial non foron quen de iren impregnando de identidade a súa xestión.
Se analizamos o período que vai desde os anos vinte ata o setenta do século pasado, atoparemos unha
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nómina gloriosa de intelectuais preocupados polos
feitos económicos, pola planificación sectorial e global. Os cinco anos da segunda república foron máis
frutíferos para o galeguismo que os trinta e cinco últimos anos dos que había que agardar moito máis.
O Iº Congreso de Economía de Lugo do ano 1925
marcou un antes e un despois nas propostas para resolver o subdesenrolo que padecía Galicia. A partir
de entón o interese polo coñecemento das causas
que lastraban o atraso económico de Galicia tivo na
Misión Biolóxica de Galicia e no Seminario de Estudos Galegos dous sólidos centros de estudo de referencia.
Moitos anos despois, e no medio das dificultades
que puña a ditadura franquista, a Revista de Economía de Galicia foi unha publicación na que se ventilaban todos os problemas que tiña o País sen exclusións analíticas. Estabamos en presenza dunha
escola de pensamento galeguista que foi capaz de
abrir o debate tratando os auténticos problemas do
País con infinidade de análises que arrequeceron o
coñecemento dunha realidade traumática.
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Neste amplo contexto histórico, Isidro Parga Pondal
foi unha personalidade sobranceira nos eidos da investigación científica e na planificación económica.
Foino como profesor e autor de moitos estudos de
investigación, como o transcental mapa xeolóxico
de Galicia que deu pé ao desexo de desenvolver
unha economía autocentrada nos propios recursos
que tiñamos na terra e no mar. Polos seus coñecementos e carácter emprendedor, Parga Pondal xunto con Antonio Fernández López e Álvaro Gil Varela,
aparecen na mancheta da Revista de Economía de
Galicia como membros do Consello editorial. Todos
os tres compartiron os campos do estudo e planificación económica co de seren empresarios de transcendental importancia durante un período longo de
tempo que finaliza cos seus pasamentos.
O Foro E. Peinador nace como unha iniciativa privada, e xa que logo con moitas limitacións operativas
para proxectar o exemplo de empresarios que sabían, e practicaban, que o progreso económico de
Galicia tiña que ir sempre da man da nosa cultura e
lingua como elementos imprescindibles para unha
atinada vertebración do País. Se hai unha marca-país
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esa fixérona eles coa creación de empresas de clara
proxección internacional e recoñecemento pola súa
singularísima identidade. Sen lugar a dúbidas ese tecido industrial é o resultado de aplicar o I+D+i ao
que engadiron o G de galeguismo. Foron pìoneiros
do seu tempo da modernidade dos proxectos e investigacións que deron lugar a un crecemento económico sostible.
O Día da Galeguidade Empresarial foi instituído polo
Foro E. Peinador para recuperar a memoria de todos
aqueles que concebiron o progreso económico de
Galicia inculturizada na súa historia e tradicións.
Xosé González Martínez
Presidente do Foro Peinador
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INTRODUCIÓN
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Isidro Parga Pondal foi un arquetipo da que podiamos chamar xeración perdida, que nace coincidindo
no tempo coa chegada do século XX, e que remata coa efémera II República. Aquel capital humano
e científico que posuían os integrantes deste grupo,
cheo de “enerxía social multifactorial” para a promoción de ideas, foi desaproveitado de xeito mesquiño
(excluídos) por terse comprometido sociopoliticamente co país e por participar na modernización da
institución universitaria da que formaban parte.
Parga e tantos outros, quedaron excluídos para sempre da función docente, privando á institución da
capacidade de trasmitir o seu saber e o seu quefacer científico, que no caso de Isidro era moi elevado.
Probablemente esteamos a falar do científico galego
máis importante do século XX.
Logo de varias estadías no estranxeiro para ampliar
estudos e coñecer novas metodoloxías científicas,
Isidro Parga materializou os coñecementos adquiridos cunha fonda preocupación polo estudo dos recursos de Galicia para a súa explotación industrial e a
súa posterior comercialización. Abriu modernas liñas
de investigación, en equipo e creando escola. Foi un
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dos principais científicos do Seminario de Estudios
Galegos e un precursor do I+D+i en Galicia.
O seu labor como docente convulsionou as vellas
estruturas universitarias, tanto nas relacións alumno-profesor, como na introdución da investigación
ligada á docencia, entendemos que por condición
humana, por proxecto persoal de compromiso e por
influxo do equipo docente que tivera en Madrid, con
vocación universal. Levou a cabo a recuperación
para a Universidade de Santiago dos vellos laboratorios herdados de Antonio Casares. Máis adiante puxo
a andar o Laboratorio de Xeoquímica, cun importante orzamento complementario para material, con
apoio institucional. Na Xeoquímica, disciplina na que
se deran os pasos iniciais cando Parga era un mozo,
está considerado como un dos primeiros especialistas españois, xunto ao seu amigo e colaborador Martín Cardoso.
Isidro, estando asentado no cumio como científico,
sufriu a expulsión da Universidade de Santiago en
1936, onde traballaba como profesor auxiliar desde
1923, por esquerdista e galeguista, aínda que máis
ben foi polo seu decidido compromiso coa institu-
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ción e co país. Desde a marxinación, levou a cabo
importantes traballos soportando o illamento coa
creación do Laboratorio Xeolóxico de Laxe, lugar de
encontro de eminentes xeólogos, varios deles represaliados polo franquismo coma el, desde onde se estudou a fondo o solo e o subsolo galego.

Tarxeta de visita de Isidro Parga Pondal (c.1933)

Schulz e Fontán tiveron en Isidro Parga Pondal un bo
continuador da súa obra, mágoa foi que o trebón,
e o que despois veu, impedisen ter unha escola de
Xeoquímica con tal mestre. Queremos rematar esta
pequena introdución cunhas palabras que Parga
pronunciara no discurso cando o seu nomeamento
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Preámbulo de lei de Responsabilidades Política de 9 de febreiro de 1939
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doutor honoris causa pola súa Universidade, a Universidade de Santiago.
Comprendereis facilmente la sensación que ahora experimento si os digo que en este medio siglo
de exclaustración, no dejé de añorar ni de pensar
en los que, todavía, llamo mis Laboratorios Universitarios, donde llevé a cabo mis primeras investigaciones, y donde se decidió mi futura vocación al estudio de la Geoquímica y de la Geología
de Galicia.
No os extrañaría, pues, si os digo que, a pesar de
todo, siempre consideré a esta Universidad como
mi propia casa, por lo que comprendereis bien
esta mi gran alegría del Retorno
(...)
Pero quisiera, y ello me honraría mucho más,
que, ayudándome a continuar en el futuro mi
obra, fuese integrado en esta Universidad, como
ya lo está en el Seminario de Estudos Galegos, el
Laboratorio Geológico de Lage que, en este solemne momento, yo os ofrezco, en nombre de su
patronato, para que sea el germen de un Centro
Universitario de Estudios Superiores de Geología,
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o incluso de una facultad de Ciencias Geológicas
en esta insigne Universidad Gallega.
Con ello, mis deseos y esperanzas quedarían colmados.
A todos vosotros, muchas gracias.

Este empresario, precursor da aplicación da ciencia
á industria mineira galega, comprometido co país,
bo, xeneroso, honrado e coherente, tampouco vería
colmada a súa aspiración de que os seus papeis e
as súas cousas quedasen na súa Universidade, tal e
como expresara no remate do seu discurso.
¡Don Isidro, moito lle debemos os galegos e moito
lle debe o País!
Ricardo Gurriarán, Compostela,
setembro de 2014.
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Isidro Parga, á dereita, con Ramón Cabanillas e Castelao na Romaría da
Franqueira (1934)
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ISIDRO PARGA PONDAL
(LAXE, 1900 - A CORUÑA, 1986)

O NACEMENTO DUN CIENTÍFICO
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Isidro Parga Pondal procedía de dúas familias da
burguesía ilustrada galega de gran sona, con grande
preocupación polo progreso, o liberalismo e a modernización do país. Por parte materna era sobriño
neto do bate da Costa da Morte Eduardo Pondal e
neto do médico hidrólogo Isidro Pondal Abente, durante moitos anos director-médico do Balneario de
Mondariz e impulsor desta notable institución, quen
foi o principal referente e titor do biografiado. Isidro
Parga Pondal naceu en Laxe (A Coruña), localidade
de procedencia da familia da súa nai, aínda que ao
pouco tempo se trasladou a Santiago, cidade de
residencia dos seus proxenitores, onde fixo os seus
primeiros estudos. Logo da prematura morte de seu
pai, en 1914, o seu homónimo avó foi o condutor de
Isidro cara as ciencias experimentais. Íntimo amigo
de José Casares Gil, que desempeñaba a cátedra de
Química Analítica na Facultade de Farmacia da Universidade Central en Madrid, Isidro Parga Abente
conduciu os primeiros pasos na experimentación do
seu neto, montando un pequeno laboratorio doméstico no seu xardín en Santiago, segundo a testemuña
do propio Isidro:
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Primeira páxina da partida de nacemento de Isidro Parga Pondal (1900,
AHIAXS)
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En 1916, al estudiar Física y Química en el instituto
de 2ª enseñanza de Santiago con el Profesor Dr.
Don Vicente García Rodeja se despertó mi vocación por la química, la cual fue cultivada por mi
abuelo materno creándome en el jardín de su
casa un pequeño laboratorio donde di mis primeros pasos por la química analítica siguiendo el
libro de Don José Casares. Este profesor era amigo
de mi abuelo y en una ocasión visitó mi pequeño
laboratorio enseñándome el manejo del soplete.
Debido a sus consejos, estudié alemán e inglés y
me decidí a seguir la carrera de Químicas.1

Por parte de pai, era neto de Salvador Parga Torreiro,
catedrático de Dereito Político e Administrativo da
Universidade de Santiago, que procedía dunha familia de tradición liberal; seu pai, militar, loitara contra
o carlismo. Activo intelectual e con grande compromiso na modernización e o desenvolvemento socioeconómico de Galicia, na altura de 1870 foi quen
de reivindicar o dereito ao voto da muller. 2
Tivo catro fillas e un fillo, José, pai de Isidro, que tamén cursaría a carreira de Dereito en Santiago. Este
casou con Matilde Pondal, con quen tivo nove fillos
e fillas dos que sobreviviron catro. 3
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Desde ben cativo, da man do seu pai, Isidro mantivo un contacto directo coa institución universitaria
santiaguesa: «Pero quizás, este hondo espíritu universitario tenga, en mi, raíces más profundas. Ya de
niño, venía con frecuencia al Archivo Universitario
acompañado de mi padre, y me pasaba largas horas
contemplando libros y legajos que él clasificaba».4
Despois de facer o bacharelato no Instituto de Santiago, en 1918 Parga Pondal marchou a Madrid a estudar Ciencias Químicas, pois en Santiago non había
a posibilidade de cursar esta carreira, tan só o selectivo. Alá recibiu ensinanzas dos primeiros profesores
formados en Europa baixo o amparo da Junta para
la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas
(JAE, 1907), nun momento de grandes mudanzas
formativas e investigadoras. Pois desde os primeiros anos do século XX o institucionismo da ILE e a
súa rede propiciara grandes cambios lexislativos e
infraestruturais, ao tempo de deseñar unha política
científica, nomeadamente para o ensino das ciencias experimentais, desde o seu buque insignia: a citada JAE e os seus apéndices formativos. 5
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Os Eugenio Piñerúa (Química Xeral e Análise Química
Especial) e Ángel del Campo (Análise Química), por
citar aos máis representativos, foron profesores dos
que Parga tomou boa nota da súa actitude docente e científica. A renovación metodolóxica, o ensino
pegado ao laboratorio e a formación de equipos de
traballo de investigación foron elementos que conformaron unha nova actitude docente e investigadora, da que Isidro se empapou naquela curta estadía
na Universidade Central, e que logo faría propia ao
comezar a exercer o labor docente en Compostela.
Despois de rematar a carreira en 1922, aos poucos
meses accedeu a unha auxiliaría na Universidade de
Santiago para impartir Química Inorgánica e Química Analítica na Sección de Ciencias Químicas de recente creación (decembro de 1922).
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Exame de ingreso e solicitude de admisión (1911, AHIAXS)
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NOTAS CAPITULO
En nota manuscrita de Isidro Parga Pondal na marxe dun curriculum
presentado para optar ao concurso da cátedra de Química Analítica
das Universidades de Valencia e Santiago (1935). Este fondo atópase no
Instituto Universitario de Xeoloxía Isidro Parga Pondal da Universidade
da Coruña.

1

Fora con motivo do discurso inaugural do curso universitario 1870-71.
Entre outros cargos, foi senador, presidente da Sociedade Económica de
Amigos do País de Santiago e director da Caixa de Aforros e Monte de
Piedade de Santiago. Biografía en Valdés Hansen (2009: 333-370).

2

Seu irmán Salvador (Santiago, 1899-1968) foi profesor de Xeografía
e Historia no Instituto e na Universidade de Santiago, ao tempo de ser
arquiveiro e director da Biblioteca da institución universitaria. Realizou
a tese de doutoramento “Comarca natural de Bergantiños”, dirixida por
Santiago Montero Díaz. Foi colaborador do seu irmán na realización de
mapas en relevo.

3

En “Mi sentimiento universitario y el Laboratorio Geológico de Lage.
Discurso leido por Don Isidro Parga Pondal durante la ceremonia de
investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Santiago
el día 2 de diciembre de 1983”, ruc.udc/dspace/bitstream/2183/5879/1/
ca-7-3.pdf.

4

Os discípulos de Giner de los Ríos foron os grandes artífices da introdución da experimentación nas aulas e do deseño do perfil docente-investigador para o acceso do novo profesorado, entre outras novidades que
afectaron aos planos de estudos universitarios (Gurriarán, 2006: 48, 110,
114 e ss.). Significamos a Ignacio Bolívar (Ciencias Naturais) e ao galego
Rodríguez Carracido (Ciencias Químicas).

5
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A CREACIÓN DA SECCIÓN DE QUÍMICA NA FACULTADE
DE CIENCIAS DE SANTIAGO:
O COMEZO DUNHA CARREIRA DOCENTE E CIENTÍFICA

Isidro Parga Pondal
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Un dos elementos máis importantes para a renovación da Universidade de Santiago foi a ampliación
de estudos para a Facultade de Ciencias coa incorporación da Sección de Químicas, en 13 de decembro
de 1922, case coincidente coa chegada de Parga a
Compostela como docente.6 O decreto de creación
atribúese, entre outras accións, ás xestións do político santiagués Rodríguez de Viguri.7 Por fin víanse
colmadas as aspiracións universitarias santiaguesas
que desde vello se viñan demandando a partir da
propia institución e outras corporacións da cidade
compostelá.
A creación da Facultade de Ciencias vai xerar a posibilidade de artellar unha dinámica innovadora
propia, desde o seu principio, con maioría de profesorado novo, como é o caso de Isidro Parga, moi
en sintonía co modelo de universidade moderna,
fóra do marco predominante no resto das facultades
santiaguesas onde primaba a obsolescencia metodolóxica (memorismo e ausencia experimental), os
intereses corporativos e a endogamia, desde tempo
atrás (vella universidade). Foi o primeiro chanzo de
achegamento á comunidade científica internacional,
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que ao pouco tempo se consolidaría coa chegada do
gran xestor, o reitor Rodríguez Cadarso. Atrás quedaban teorías obsoletas dando paso á paradigmas
científicos vedados tempo atrás pola institución,
como ocorrera co positivismo non había moito. Nas
outras facultades experimentais tiveran que agardar case unha década para experimentar reformas,
substanciadas fundamentalmente nos cambios producidos desde dinámicas externas: de xestión, de renovación dos cadros de persoal, socioeconómicos e
políticos (Gurriarán, 2008a: 1).
A nova Sección de Química da Facultade de Ciencias
poríase a andar tan só con catro catedráticos. Destes, polo seu dinamismo, significamos a Orts Aracil e
a Olegario Fernández Baños, incorporados en 1921,
que viñan do Laboratorio e o Seminario de Matemáticas de Rey Pastor, baixo a tutela da rede científica
da JAE, e de ampliar estudos nas mellores escolas
matemáticas europeas daquel momento. O resto de
docentes foi completado con profesores do Instituto como Luís Iglesias e Ricardo Montequi, por citar
aos máis representativos, que logo acadaron cátedra
universitaria en disciplinas experimentais.

Isidro Parga Pondal

37

Cadro de persoal da Sección de Química da Facultade de Ciencias de
Santiago (1923)

Mais a improvisación e os vellos vicios prevaleceron nos primeiros anos da posta en marcha do novo
centro, non exentos de tensións. Non hai que esquecer que naquel momento, o período da Ditadura
de Primo de Rivera, fora un tempo de ausencia de
liberdades e o autoritarismo preñara boa parte das
actitudes docentes. O apoio ao Ditador e á súa política, ou o rexeitamento, conformaron dous bandos
irreconciliables que perduraron aínda no tempo da
República. Son claras as manifestacións de Parga
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sobre a situación docente naquel tempo e a mísera
realidade universitaria, á vez de amosar un certo ton
de enfrontamento dos máis novos coa “vella escola”
inmobilista.
Estos últimos años de vida española han sido
para las Universidades, y, en general para la enseñanza de todos los órdenes, la demostración
evidente de su incapacidad para la realización
del fin del que han sido objeto.
Es triste confesarlo, pero sin embargo, no debemos callarlo. En España, no existen ni Universidades (en el verdadero sentido de la palabra) ni Escuelas Superiores ni Secundarias, ni Primarias, ni
nada que responda verdaderamente al concepto
que hoy se debe tener de todo centro formador de
juventud.
En nuestros centros oficiales falta vida, realidad.
Por causa de que tanto ellos (su organización)
como la mayoría de sus profesores están petrificados. Salvo casos contados, en los que el profesor consigue por su esfuerzo personal cambiar incluso el espírito de sus alumnos, luchando contra
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los demás claustrales, puede decirse que el profesor español, aún en el caso más favorable de poseer ciencia y capacidad, se apoltrona, escudado
detrás de las leyes vigentes que el mismo defiende
para su comodidad. 8

Parga chegara á Universidade de Santiago cun contrato de profesor auxiliar temporal, que obtivera
mediante exame, por un tempo limitado de catro
anos, con dereito a ser renovado. Este posto, de recente creación (decretos de 1917 e 1921), remunerado con dúas mil pesetas ao ano, viña a ser o segundo
paso para a consolidación docente e investigadora,
con carácter preparatorio e formativo, logo de pasar
pola axudantía de clases prácticas, chanzo polo que
o mozo Parga non pasara. Fundamentalmente, estes
postos servían para atender as necesidades docentes en caso de ausencia de catedráticos e para iniciar
aos alumnos nas prácticas de laboratorio. Dada a carencia de profesorado, Parga tivo que asumir unha
gran carga docente en varias disciplinas. Chegou
a impartir ata catro materias diferentes (Químicas:
Orgánica, Inorgánica e Analítica; máis Cristalografía), por encomenda do Decano da Facultade, o que
lle reportaría un bo complemento económico para
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Isidro Parga no laboratorio da Facultade (c.1924)
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contrarrestar o miserable soldo que lle correspondía
polo seu posto base; mais con certas dificultades á
hora de cobrar puntualmente mes a mes, como testemuñan as súas reiteradas solicitudes para reclamar
haberes. As xuntas de facultade e os reitores eran
quen tiñan a potestade de nomeamento destes postos e das acumulacións (encargado) de cátedra.
De seguida, Parga tivo un papel moi activo na Facultade, como se pode comprobar no libro de actas. O
reducido número de estudantes que tiña permitíalle
ter un contacto moi directo cos alumnos, fundamentalmente nas prácticas de laboratorio. Tamén era o
acompañante perpetuo de toda canta saída didáctica ou excursión que se organizaba no centro, pois el
recibira unha docencia activa na que a aprendizaxe
externa formaba parte principal do ensino experimental e significativo, ao tempo de ser un marco de
relación onde se podía coñecer mellor aos escolantes, con quen sempre tivo unha magnífica relación.
O primeiro sexenio na casa, que foi de asentamento,
vai transcorrer sen demasiados cambios, máis percibimos que o dinamismo bule en Parga e o non quedarse parado vai ser a marca que o caracterice. Boa

42

Galicia ten un referente:

mostra disto é a busca de ampliación formativa en
Europa que persegue desde a súa chegada a Compostela. Primeiramente quixo ir a Roma a traballar co
notable químico Nicola Parravano, en xuño de 1924,
para o que solicitou unha consideración de bolseiro9.
A pesares de ter o visto bo do Decano, sempre e cando quedasen cubertas as necesidades docentes, non
puido materializar a viaxe. Entendemos que a precariedade do cadro de persoal e a necesidade dun Parga
“comodín insubstituíble” á hora de impartir calquera
disciplina química, impediu que se puidese levar a
cabo o desexo do mozo da Costa da Morte, que xa daquela amosaba iniciativas de necesidades formativas
e paraformativas fóra das fronteiras peninsulares.
Nese mesmo ano, agora en setembro, apuntou máis
alto no seu segundo proxecto frustrado de saír a Europa. Quería ir a ampliar coñecementos de Química
co Premio Nobel Willstäter (1915), en Múnic, especialista en sínteses de alcaloides, mediante unha
nova consideración de bolseiro que solicitara á JAE.
Tampouco foi posible, pese a posuír avais tan importantes como o de Juan López Suárez e o do amigo
do seu avó José Casares Gil, que pertencía á xunta
directiva da JAE (Gurriarán, 2006: 191).10
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O tempo do seu primeiro contrato docente ía rematando na altura de 1926. Precisaba de realizar un
traballo de investigación propio que tiña que ser
avaliado favorablemente pola Xunta de Facultade,
se quería obter unha prórroga doutros catro anos.
Ao tempo de requirir un informe favorable do seu
labor profesoral a instancia do mesmo organismo.
Parga, finalizando o ano, presenta: “Datos para la
Geoquímica de Galicia. El contenido en yodo de las
principales algas marinas de Galicia”; temática senlleira neste campo de estudo. Posiblemente esteamos a falar da primeira iniciativa seria de aplicación
industrial a partir das aulas universitarias do noso
país (I+D+i). Pois, se aínda tiña que pasar un tempo
para que as indicacións de Parga sobre a explotación
do subsolo se materializasen, non o foi así en canto
ao aproveitamento das algas: pasaron poucos anos
para que se puxera en marcha a Sociedad Española
del Iodo, creada en 1929, con autorización para montar unha fábrica en Galicia co fin de extraer iodo das
algas mariñas, seguindo a iniciativa que formulara
Parga pouco tempo atrás (Gurriarán, 2006: 486). Precisamente, esta investigación remataba significando
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que a abundancia de algas en Galicia, tan ricas en
iodo, bastaba para realizar unha explotación industrial moi rendible. Mesmo, chegaba a calcular que
das algas galegas se podía extraer todo o iodo que
se consumía en España, que daquela se tiña que importar na súa totalidade. Para o seu traballo, Parga fixera análises de vintedúas especies de algas en cinco
localidades costeiras galegas, entre febreiro de 1924
e agosto de 1926.
O mozo profesor comezara unha etapa divulgativa
cun gran esforzo na difusión dos seus proxectos que,
en definitiva, buscaban o desenvolvemento industrial (extractivo e de conversión) a partir de materia
prima propia.11 O estudo e a posta en valor das posibilidades dos nosos recursos sempre foi unha constante nas súas investigacións, sen esquecer nunca a
importancia económica para o país.
Entre 1930 e o fatídico ano de 1936, Parga superou as
dúas ducias de artigos científicos sobre mineraloxía,
xeoloxía e xeoquímica, case sempre en colaboración
cos seus discípulos e discípulas ou con significados
especialistas.
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Daquel primeiro traballo queremos apuntar algún
elemento de importancia referente á parte mineral,
que contén a introdución: o interese de Parga Pondal
polo solo e o subsolo galego e a súa composición,
máis a necesidade da súa análise química, que, definitivamente, van marcar unha vida dedicada a unha
especialidade científica ata aquela descoñecida no
territorio ibérico: a xeoquímica, á que chegou, segundo el mesmo, de forma natural (Lorenzana, 1958:
9). Vidal Romaní mantén que o espertar por esta
rama da ciencia veu da lectura do libro La Gĕochemie
do que era autor o minerólogo e xeoquímico ruso
Vernadsky.12 O propio Parga, no interesante discurso
citado de 1983, comenta aqueles primeiros pasos do
seu interese pola especialidade, os seus proxectos e
os problemas que podían xurdir, cando se atopou no
laboratorio universitario o espectroscopio que usara
o recoñecido químico Antonio Casares:
Y fue allí, donde comencé a realizar lo que deseaba fuera mi aportación personal a la Universidad
Gallega: un estudio de la Geoquímica, de la Mineralogía y de la Geología Gallega. Y a estos estudios se puede decir que consagré casi toda mi
vida.
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Desde el primer momento en que entré en contacto con la geología gallega, percibí la complejidad
de la tarea que me esperaba, si quería descifrarla,
ya que la cartografía existente no alcanzaba para
iniciar un estudio geoquímico general de Galicia.
Después de ampliar mis estudios sobre varios
aspectos de la Ciencias Geológicas, en Suiza, me
sentí con fuerza, para empezar a establecer las
bases de un plan posterior de trabajos: el estudio
geoquímico de Galicia.13

Sen dúbida que quería ser o continuador dos traballos
do xeólogo Schulz.14 Mais o interese e a tenacidade de
Parga, a xulgar polos resultados, sobordou as súas expectativas iniciais, pois, en pouco tempo, foi quen de
montar un laboratorio específico de Xeoquímica e de
formar un grupo de mozos e mozas investigadores na
materia. Na súa perspectiva ligaba o estudo científico
á planificación ordenada para, logo de ver a súa viabilidade, chegar á explotación industrial dos obxectos
estudados, ben fosen minerais, rochas ou areas.
Na altura de 1927, o labor do mozo profesor foi avalado deste xeito: «Se reconoce el celo y la competencia
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con que el Sr. Parga Pondal viene desempeñando las
cátedras vacantes de Química Orgánica y Analítica, así
como la labor realizada en la instalación y organización de los laboratorios de las mismas».15
Para rematar esta parte relativa ao primeiro sexenio
de Parga nas aulas compostelás, queremos apuntar
que aquel primeiro traballo para optar á prórroga do
seu contrato como auxiliar, que a obtivo, tamén lle
serviría como discurso para ingresar como socio activo do Seminario de Estudos Galegos (SEG), en 1926.16
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Folla de servizos docentes de Parga
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NOTAS CAPITULO
O plano Pidal de 1845 conformara a creación dos estudos de Ciencias
como sección da Facultade de Filosofía -en Santiago puxérase en marcha como tal-, e a regulamentación do funcionamento dos gabinetes
como complemento dunha pretendida orientación práctica dos estudos. Logo, en 1857, coa Lei Moyano creouse a Facultade, con continuidade ata a súa supresión en 1867, reaparecendo en decembro de 1922,
cunha única sección de Química. Neste longo período, aínda que se
seguise utilizando o nome de Facultade de Ciencias, tan só se impartirían os cursos preparatorios de Medicina e Farmacia, con catro cátedras:
Química Xeral, Ampliación da Física Experimental, Zooloxía Xeral e Mineraloxía e Botánica.

6

Estivo uns días como Ministro de Fomento no goberno de Sánchez Guerra, finalizando o ano 1922. Entrara en substitución de Argüelles. Con
anterioridade ocupara varios cargos políticos con gobernos conservadores. Logo, dirixiría a carteira de Economía no goberno Berenguer. En
canto á autoría do decreto de creación das Seccións de Historia e de
Química de Santiago, hai unha placa na Facultade de Xeografía e Historia que lembra o acontecemento e o agradecemento a este político
compostelán.

7

Transcrito de Vidal Romaní (1984: 20), que recolle o contido dunhas
follas de apuntes de Parga. Consideramos que esta reflexión do mozo
profesor corresponde á década 1920-30.

8

A consideración de bolseiro era unha modalidade de viaxar ao estranxeiro, propiciada pola JAE, para aqueles que tiñan posibles para poder facelo pola súa conta. Conseguir esta especie de visto bo supoñía ter
un importante aval para poder optar a cátedras, logo de cumprimentar
a estadía fóra e de presentar unha memoria da investigación realizada.

9
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10
Juan López Suárez (O Saviñao, 1884-Madrid, 1970) foi un dos bolseiros
galegos que máis tempo estivo no estranxeiro ampliando estudos con
axudas da JAE. Despois de botar dous anos en Estrasburgo (Química fisiolóxica), estivo máis de dous anos na Fundación Rockefeller de Nova
York, onde desenvolveu investigacións sobre a fisiopatoloxía do aparello dixestivo e a nutrición (Fraga e Gurriarán, 2007: 52). Casou con Mariana Castillejo, irmá do Secretario da JAE José Castillejo. López Suárez
foi valedor e embaixador da JAE en Galicia e avalista dos estudantes
galegos para ir ao estranxeiro, mediante as bolsas que subministraba
esta institución. A el se deben os principais proxectos que desenvolvera
o institucionismo no noso país, como a Misión Biolóxica e a Comisión de
Estudios en Galicia, e a colaboración destes con entidades e investigadores de Galicia. Foi un dos principais impulsores do desenvolvemento
científico do país. Biografía en Fandiño e Gurriarán (2003).
11
En 1927 publicou o seu traballo sobre as algas nunha monografía de
trinta páxinas (Santiago, El Eco Franciscano). E pronto comezou a espallar a necesidade do estudo e análise dos minerais galegos: “Necesidad
del estudio geoquímico de Galicia”, El Pueblo Gallego, 14 de abril de
1927.
12
Vladimir Ivánovich Vernadsky (San Petesburgo, 1863-Moscú, 1945)
era profesor da Universidade de Moscú. Estudou a mineraloxía baixo o
punto de vista químico, está considerado como un dos primeiros xeoquímicos. Os seus primeiros traballos de impacto científico comezaron a
publicarse na década dos vinte, de aí a importancia de que Parga, de
seguida, os tomase de referencia.

Discurso citado (1983).

13

Guillermo Schulz (Dörnberg, Alemaña, 1805-Aranjuez, 1877) era xeólogo e enxeñeiro de minas; veu traballar a España en 1826. Logo foi nomeado Inspector de Minas de Galicia e Asturias en 1833. Está considera-

14
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do como o pioneiro da xeoloxía e a minería de Galicia. Os seus traballos
e as aproximacións cartográficas sobre petrografía, difundidos logo,
facsimilarmente por Vidal Romaní e o SEG (segunda andaina), foron un
importante guieiro para que Parga se iniciase na Xeoquímica e na confección de mapas para o coñecemento xeolóxico de Galicia.
Libro de actas da Facultade de Ciencias; na de 10 de xaneiro de 1927.

15

16
Os socios activos do SEG tiñan a obrigatoriedade de pronunciar un
discurso de ingreso
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PARGA PONDAL E O SEMINARIO DE ESTUDOS GALEGOS
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Recordo a gran satisfacción que sentín despois de
ter lido o traballo, nel facía, na primeira parte, algunhas consideracións sobor do ciclo xeoquímico
dos elementos e que, en certa maneira, foron algo
así como o xerme do que despois foi o Laboratorio de Xeoquímica que orientou unha gran parte
da miña obra científica futura. Pero daquela eu
non podía albiscar aínda todo isto, e se me encontraba satisfeito era máis ben porque xa me
sentía pertencente a esta agrupación científicogaleguista que era o Seminario de Estudos Galegos (Parga, 1978: 66).17

Complementariamente ao traballo docente e investigador na Universidade, Parga Pondal levou a cabo
un importante labor de concienciación “de país” e de
identificación co “propio”, tanto entre o estudantado
como cos seus colegas docentes, a través das súas intervencións no Seminario de Estudos Galegos (1923),
desde a Sección de Ciencias Naturais (1926), atraéndoos cara a institución e fomentando a investigación
sobre as riquezas do solo e o subsolo galego.18 Foi
o principal impulsor das ciencias experimentais naquela senlleira corporación, tendo especial relevancia unha manchea de traballos publicados na súa re-
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vista Arquivos (un total de dez); desde 1929 xestionou
un laboratorio na sección citada (na área de xeoloxía
e minería), que compartía coa Universidade, e máis
adiante creou a subsección de xeoquímica (1932).19

Escudo do Seminario de Estudos Galegos

Se nun principio esta institución nacera cun propósito de aglutinar aos estudosos interesados na etnografía, a arqueoloxía e o folklore (descubrimentos,
catalogación e divulgación), desde unha perspectiva
cultural elitista, moi tradicional, non exenta dunha
certa “relixiosidade”, a chegada de Parga supuxo
unha inxección de innovación científica e de zume
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novo. Foi quen de transmitir elementos de investigación recentes e darlle un pulo modernizador á
corporación, con metodoloxía e liñas de indagación
propias. Ao tempo, tratou de darlle ao SEG unha dimensión de globalidade científica cun sentido de
aplicación ao desenvolvemento do país: do “onde
vimos”, obxecto de estudo inicial e recorrente dos
primeiros traballos da institución (estudo e divulgación do patrimonio cultural), ao “onde temos que
ir”, de Parga, con sentido moderno de avance e de
progreso; sempre pensando en clave “país” e na súa
expansión económica, mediante a investigación,
formulando propostas concretas. Esta intervención
mantívose de forma ascendente ata 1933, momento
no que, ao noso entender, comezaron a producirse
diverxencias no seo da corporación no tocante á
liña a seguir (plataforma de “culturalismo tradicional
asuntivo” contra a opción de intervención máis sociopolítica e de compromiso), nun momento de moita polarización política, social e institucional.
De entrada, Parga Pondal a todo canto traballo
realizaba nos seus laboratorios poñíalle o selo do
SEG; mesmo, a efectos divulgativos, a instalación e
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a infraestrutura que posuía na Universidade púxoa
a disposición do SEG, que tiña a súa sede no casal
universitario. Esta transferencia identificativa paísUniversidade-investigación foi o primeiro chanzo
dunha estreita colaboración que perduraría de xeito continuado ata o ano 1936, aínda que con menos
presenza do SEG desde 1933, como xa apuntamos.
O SEG nacera da heteroxénea órbita galeguista co fin
de poñer en valor a cultura e a lingua galega, pois
quen debía facelo, que era a Universidade, segundo
os seus creadores, mantiña unha ausencia absoluta de programas académicos relacionados co país.
Mais foi a contorna universitaria quen o fundou, profesores e alumnos, ao modo do Institut de Estudis
Catalans e dos apéndices da JAE, coa metodoloxía
institucionista que tan bos resultados estaba dando
(creación dunha instancia de intervención interdisciplinar, busca de persoas de recoñecido prestixio
axeitadas para a súa xestión, publicidade, divulgación de resultados obtidos e extensión formativa).
A colaboración entre o SEG e o institucionismo foi
moi frutífera a través da Comisión de Estudios en
Galicia, tanto a nivel de posibilitar bolsas de estudo
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aos membros do Seminario para ir ao estranxeiro a
formárense, como para subvencionar actividades de
estudo e investigación en Galicia e Portugal. Produto
desta colaboración foi a senlleira excursión naturalista polas Serras dos Ancares e o Cebreiro, con Luís
Iglesias e Luís Crespí na compaña dos profesores Vavilow (Rusia) e Sampaio (Portugal), no verán de 1927,
aos que se agregarían outros mozos galegos (Arquivos do SEG TIII, 1929). Logo virían outras “misións de
estudo” (misiones culturales) en Galicia, coordinadas
por estes dous organismos.
Co paso do tempo, Parga foi un dos principais responsables de que a “preocupación galeguista” e os
estudos e investigacións sobre Galicia adquirisen
rango institucional dentro da Minerva compostelá.
Máis adiante abordaremos a materialización desta
importante “fronte” e as súas consecuencias, pois,
entre outras cousas, o catedrático Luís Iglesias, quen
dirixira a sección de Ciencias do SEG (1926) e, logo,
a propia institución (1934), chegou a ser Reitor da
Universidade de Santiago, aínda que tan só por un
tempo de dous meses. As circunstancias son sabidas. Fora o Reitor proposto pola facción progresista
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e galeguista fronte ao candidato que se autodenominaba españolista, Antonio Novo Campelo, que era
decano da Facultade de Medicina (Gurriarán, 2006:
450 e ss.).

Parga, sentado na primeira fileira pola esquerda, entre a plana maior
do SEG (c.1928)

Dentro das moitas achegas que fixo Parga a esta corporación e á investigación en xeral, queremos salientar algunhas de relevancia: a realización de estudos
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científicos multidisciplinares, como o traballo que
asinou co catedrático de Fisioloxía José García-Blanco Oyarzabal (“El mecanismo de acción de la dihidroxiacetona en el organismo humano”; en Arquivos do
SEG II, 1929), quen logo puxo en marcha unha sección da súa especialidade no SEG, a instancia de Parga, aínda que de efémera vida;20 e a incorporación
de mulleres aos grupos de traballo de campo e de
laboratorio. Froito desta acción de “permeabilidade”
cara á relación interxénero, indicador indiscutible de
apertura e modernidade, “rara avis” na sociedade
daquel tempo, foi o primeiro traballo asinado cunha
discípula, Dolores Lorenzo Salgado, na altura de 1930
(“Sobre la presencia de la magnetita y de la limonita
en las arenas de las playas gallegas”; en Arquivos do
SEG, V); logo tamén se agregarían Amparo Arango,
neste caso para estudar a presenza do volframio en
Galicia, en dous traballos publicados, e Encarnación
Fraga Padín cunha investigación sobre o quimismo
da pegmatita litinífera. 21
Parga e García-Blanco, entre relacións sociais e baile
e baile, casaran con dúas fillas do propietario do Balneario de Mondariz, Enrique Peinador Lines, fillo do
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Isidro, en Mondaríz, o día do seu casamento con Adelina Peinador Porrúa, filla do propietario do balneario Enrique Peinador Línes (verán de
1925–Foto Ksado)
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empresario fundador do coñecido emporio hidrotermal, Enrique Peinador Vela. 22 Estes dous docentes
universitarios, finalizando a década dos vinte, xestionaban un laboratorio para a realización de análises e
atención médica na estación balnearia. Precisamente en Mondariz, dentro da interdisciplinariedade que
o caracterizaba, Parga levou a cabo escavacións arqueolóxicas en colaboración co coñecido prehistoriador Luis Pericot. 23 Os resultados destes traballos
foron publicados na revista termal La Temporada:
“Castros de los alrededores de Mondariz-Balneario”

Parga, primeiro pola dereita, nunha xuntanza orgánica do SEG (c.1932)
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Carnet de asociado ao SEG (1931)

(XI, 1928, 2, 3, 8 e 9). Tamén fixo unha gran achega
de material variado para nutrir o Museo Etnográfico
Peinador, que estaba situado na contorna do balneario (Pías), e participou en moitas das accións culturais
que se emprendían desde o establecemento hidrotermal (Domínguez e Quintana, 2006: 200). 24
Isidro gustaba moito da realización de traballos de
campo e das excursións didácticas multidisciplinares coa perspectiva do estudo do país, comarca a
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comarca. Boa parte da recollida de mostras para as
súas investigacións, por Galicia adiante, realizounas
na compaña da súa esposa Avelina e dos seus discípulos e discípulas. Tamén participou nas excursións
de estudos interdisciplinares que facía o SEG nalgunhas comarcas como as de Melide, Lalín e Fisterra.
No terreo político adquiriu un certo compromiso colaborando co Partido Galeguista, ao que estaba afiliado; pertencía á súa ampla fronte difusa con base
na Universidade de Santiago e no SEG. As únicas fontes que acreditan a súa militancia son os listados que
ofrece o abondoso estudo sobre o galeguismo de
Xavier Castro (O galeguismo na encrucillada republicana Vol. I: 171). Aínda que os seus familiares e o entorno próximo negan esta militancia. É probable que
ante o medo ás represalias, Parga ocultase un dos
“pecados mortais” para o franquismo: a militancia en
partidos políticos afíns á República; era mellor cumprir co obrigado silencio para pasar desapercibido.
Isidro era tratado de irmán entre os galeguistas. En
1936 foi nomeado conselleiro xunto a López Durá
para representar ao SEG na Asemblea do Estatuto
Galego (Mato, 2001: 107 e 189). O SEG foi un dos prin-
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cipais impulsores do Estatuto desde a chegada da II
República.
Dentro da dinámica de concienciación galeguizadora que levaba a cabo o profesor Álvaro das Casas entre a mocidade, coa organización da agrupación dos
Ultreias, Parga colaborou como experto nalgunha
das xeiras que facían por Galicia. 25 Concretamente
no verán de 1932, durante dez días, acompañou a un
grupo de rapaces que fixeron unha travesía en barco
desde Muros a Vigo, con carácter interdisciplinar, parando nos puntos costeiros de máis interese para o
seu estudo. Parga, xunto ao alumno da súa facultade
Francisco López Casado, fixo labores organizativas e
de orientación e divulgación sobre a xea galega.
Mais a actividade colaboradora de Parga co SEG diminuíu a partir de 1932, se nos atemos á produción
de traballos, pois desta data é o seu último artigo
publicado nos Arquivos26. Desde o acceso de Luís
Iglesias á Presidencia do SEG (1934), cando era tamén
Vicerreitor da Universidade, percibimos desavinzas
coa nova liña que emprende o SEG, posiblemente de
raíz ideolóxica. 27 Nun momento de ascenso das dereitas ao Goberno da República, co novo reitor Mon-
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tequi, tamén o galeguismo universitario vira como
os novos xestores poñían un freo ás accións galeguizadoras que emprendera o reitor Cadarso.
Porén, en 1935, Parga participou na Semana Cultural Galega de Porto, nunha iniciativa interdisciplinar
entre as universidades galega e portuguesa, coa
colaboración do SEG. A case totalidade dos que interviñeron eran asociados. Parga impartiu unha conferencia de Xeoloxía (“Ensayo de clasificación cronológica de los granitos gallegos). 28
En definitiva, nesta primeira etapa universitaria,
entre 1923 e 1929, Parga tivo un asentamento moi
dinámico. Non só no aspecto docente e investigador regrado, senón tamén participando en tarefas
de difusión e de consolidación da instancia cultural
máis importante que tivo o asociacionismo galeguista de preguerra: o SEG. Aínda que a súa implicación
con esta institución sufrira un forte impacto desde a
morte do reitor Cadarso (1933).
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Placa e foto interior do Laboratorio de Xeoquímica de Parga (c.1933)

Isidro Parga Pondal

67

NOTAS CAPITULO
Esta reflexión de Isidro Parga Pondal está recollida en Testemuñas e
perspectivas en homenaxe ao Seminario de Estudos Galegos. Cadernos
do Laboratorio de Formas de Galicia 5. O Castro-Sada, Ediciós do Castro,
1978. Aquela homenaxe ao SEG, tamén se fixo extensiva ao labor científico e humano do xeoquímico.

17

Na altura de 1930, entre a nómina de asociados ao SEG, había máis
dunha ducia de estudantes da Facultade de Ciencias. A maior parte
levados polo mozo profesor. Algúns deles, como Xosé Vázquez Garriga
(1929), discípulo de Parga, fixéronse socios activos. O seu traballo de entrada fíxoo en colaboración co seu mestre; versaba sobre o volframio en
Galicia (Arquivos do SEG, III, 1929).

18

19
Logo, en 1933, Parga aparece como responsable dunha sección de
Ciencias Aplicadas da que non se teñen moitas referencias. Tamén chegou a ser membro do Consello Director (1933) e da Comisión Directora,
máximo organismo directivo do SEG (1935).
20
José María García-Blanco Oyarzabal (Ronda, 1898-Valencia, 1973), fisiólogo e bioquímico, discípulo de Negrín, acadou a cátedra de Fisioloxía
da Facultade de Medicina de Santiago en 1927, onde permaneceu ata
1934. Antes de aterrar en Compostela tivo unha intensa carreira formativa e investigadora nos Laboratorios da Residencia e en Alemaña, en
varios destinos, con bolsas da JAE. Ao pouco tempo de chegar a Galicia foi a ampliar coñecementos e a ultimar investigacións ao Instituto
Rockefeller en Nova York, cunha bolsa da JAE e da Universidade de Santiago, onde pasou o curso 1927-28. García-Blanco foi un dos elementos
máis dinámicos da Facultade de Medicina de Santiago, onde creou
unha importante escola de Fisioloxía.
21
O traballo con Dolores Lorenzo acadou moita difusión, pois tamén
foi publicado na revista científica española máis importante da época:
Anales de la Sociedad Española de Física y Química (28, 1930). Nesta pu-
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blicación viron a luz as investigacións que Parga Pondal fixo coas citadas Amparo Arango e Encarnación Fraga (esta última, xunto a Dolores
Lorenzo, eran socias activas do SEG; unhas das poucas mulleres asociadas á corporación, entre media ducia). Os traballos citados de Lorenzo
e Fraga serviran para entrar como asociadas no SEG. Biografías destas
primeiras universitarias da Facultade de Ciencias en Liste (2009: 85 e ss.).
22
Avelina Peinador Porrúa (n.1902) era a esposa de Parga e Georgina
(n.1903) a de García-Blanco, con quen casara en 1928, logo de serlle presentada por Isidro. Dada a separación prematura dos seus pais, foran
criadas pola súa avoa Avelina en Madrid. Logo pasaron a súa adolescencia en Gales (Gran Bretaña), onde recibiron unha formación escolar
de elite ata a súa madurez (Hernández, 1999, Tomo II: 109). Mais nunca
deixaron de pasar longas estancias estivais en Mondariz, onde coñeceron aos que logo serían os seus maridos.
23
Luis Pericot García (Xerona, 1899-Barcelona, 1978) era discípulo de
Bosch Gimpera, quen tivo moito interese en que crease escola en Galicia
(Blanco Freijeiro, 1978: 407). Veu destinado á Universidade de Santiago
como catedrático de Historia Antiga e Media de España, en 1925. Aínda
que só estivo dous anos como docente, logo do seu traslado, continuou
realizando traballos e escavacións en Galicia. Tivo unha estreita colaboración co SEG, do que era asociado, nomeadamente con Florentino
L. Cuevillas.
24
Estes autores afirman que Parga Pondal exercía a medicina libre no
balneario (?).
25
Álvaro de las Casas era socio do SEG e profesor do Instituto de Noia.
Algunhas destas xeiras dos Ultreias se organizaban en colaboración co
SEG (Mato, 2001: 279 e 280).
26
Tamén baixa a produción de traballos nas disciplinas das ciencias experimentais (entre 1933 e 1936 tan só un, cando se mantiña unha regularidade de tres por ano).
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27
Ver as cartas de Castelao e a reprodución dun artigo que achega
Mato (2001: 289-292). Tamén Vidal Romaní, que foi discípulo de Parga
en Laxe, apunta certas diferencias e enfrontamentos entre Parga e Luís
Iglesias (Vidal Romaní, 2009: 73). E Gurriarán (2006: 509, 510, 555 e 556).
28
Publicada ese mesmo ano en Anais da Facultade de Ciencias do Porto
e en Reseñas científicas de la Sociedad Española de Historia Natural.
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A CONSOLIDACIÓN CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE DE
SANTIAGO CHEGA DA MAN DO REITOR CADARSO COA
COLABORACIÓN DE PROFESORES MOZOS, DESDE 1930
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En tan só trece anos de docencia continuada, interrompida en períodos de formación permanente no
estranxeiro, Parga Pondal vaise converter nun dos
innovadores máis importantes que tivo a vella institución compostelá. Dous elementos van ser os principais motores que eleven á Universidade de Santiago á categoría internacional, entre 1930 e 1936, o
segundo sexenio do mozo profesor de Laxe, que vai
ser unha peza clave na organización dos acontecementos daquel tempo:
-A chegada dun grupo de catedráticos novos á recente Facultade de Ciencias, fóra do arquetipo profesoral tradicional, na altura de 1930. Parga xunto a
Calvet (Química Orgánica), Martín Sauras (Química
Inorgánica) e, en menor medida, Luís Iglesias (Bioloxía), por citaren aos máis significados, case todos
formados nos principais centros científicos de referencia europeos, van dar un importante pulo actitudinal e de apertura á docencia universitaria regrada
e pararegrada en Compostela, naquel tempo. 29 No
seu haber quedou o cambio de relación entre alumnos e alumnas cos profesores, compartindo conxuntamente ocio e lecer instrutivo, a incorporación da
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muller aos equipos de investigación e o achegamento das aulas compostelás á comunidade científica
internacional, cunha gran produción de traballos
de investigación, por significar os aspectos máis salientables. Esta última afirmación pódese contrastar
ollando o Chemical Abstract, principal compendio da
produción científica mundial (Leonardo, 2010: 119),
ou na revista da Sociedad Española de Física y Química, onde se observa como Parga e algúns dos profesores citados publican artigos científicos a carón dos
seus discípulos e discípulas, multiplicando por vintecinco a cativa produción anterior do cadro de persoal docente da Universidade de Santiago, en tan só
un sexenio (tres traballos publicados en vinte anos
fronte a oitenta en seis dos mozos profesores, nun
curto período de seis anos). 30 En definitiva: un claro
referente dinamizador e modernizador (Gurriarán,
2009: 59 e ss.). A este “activo” da Facultade de Ciencias hai que engadir a outros catedráticos do mesmo
perfil, que tamén aterraran nese tempo en Compostela: Charro Arias (Análise Química) e Montequi (Química Inorgánica) na Facultade de Farmacia e o citado cuñado de Isidro, García-Blanco (Fisioloxía), na
Facultade de Medicina. 31 Todos eles andaban pola
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trintena de anos e se caracterizáron polo seu compromiso na xestión e na apertura da vella institución
cara a sociedade e na creación de escola nas súas especialidades.

Cadro de persoal da Seción de Quimica da Facultade de Ciencias da Universidade de Santiago (C.1934)

-En segundo lugar, e no mesmo ano de 1930, unha
nova luz vai rexer os designios da Minerva de Compostela. A chegada do reitor Cadarso deulle un importante pulo ao destino da vella institución. Este
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intelectual, con categoría científica contrastada, tiña
grandes dotes para as relacións públicas e a integración, e unha forte convicción republicana. Entre os
seus obxectivos estaba a necesidade de reconverter o “produto universitario”, a consecuencia da resultante de aplicar unha metodoloxía de educación
integral, científica, lonxe da “usual fábrica expendedora de títulos”. A capacitación para o exercicio
profesional, non exenta de ferramentas intelectuais
para a comprensión da realidade máis próxima, era o
seu ideal educativo.
A democratización e a participación do alumnado, a
apertura á sociedade, e a integración do profesorado máis válido e mellor preparado para o Goberno
da casa, van ser os vimbios cos que conte o anatomista de Noia para emprender un novo rumbo na
xestión universitaria. A busca de recursos e a implicación social no modelo de universidade que propugnaba Cadarso deu os seus froitos a curto prazo.
Desgrazadamente non puido ver os logros, pois o
malfadado destino fixo que perecese nun accidente
de automóbil cando ía a Madrid a cumprir cos seus
compromisos políticos e universitarios, en 1933 (Gurriarán, 2008c: 95 e ss.).
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No terreo das disciplinas experimentais, duplicáronse os orzamentos para os laboratorios, creouse a
figura do investigador profesional e potenciouse o
ensino activo e práctico; ao tempo de abrir novos
contactos coa realidade científica máis próxima, que
era Portugal, por medio do Instituto de Estudos Portugueses. E o máis importante: creouse un ambiente
de ilusión e de cambio, que, ao pouco, ía ter o amparo da II República, coa que se identificaron boa
parte dos docentes que colaboraron neste proxecto de modernización institucional e social ligado ao
país, desde as aulas compostelás. De seguida, estes
mozos profesores que tamén pertencían á elite intelectual, non quedaron á marxe da política e do debate ideolóxico do momento. Foron poucos os que
puideron evitar implicarse con algún dos dous bloques politicamente antagónicos e ideoloxicamente
enfrontados nos que se dividiu o país e, como non, o
mundo universitario (Claret, 2010: 234). A maior parte dos citados apostaran decididamente pola causa
republicana: da sintonía previa pasaron ao compromiso en pouco tempo, asumindo tarefas de xestión
universitaria e militando en partidos políticos autonomistas e republicanos. En boa medida, motivados
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polo novo Reitor, no caso da responsabilidade para
ostentar cargos nos principais órganos de decisión
da Universidade (Gurriarán, 2010: 292). O resultado
final foi obvio tras o Golpe de Estado: a represión e
a exclusión para os que tiñan este perfil, ao que pertencía Isidro Parga Pondal. Como di Jaume Claret:
De hecho, difícilmente podemos segregar la actividad académica y científica del compromiso
ideológico y político de la mayoría de los intelectuales del período. En primer lugar, porque ambos están directamente vinculados. Y, en segundo
lugar, porque sólo esa doble dimensión permite
entender el destacado protagonismo de los intelectuales durante aquellos años y las posteriores
consecuencias de estos actos (2010: 234).

A condición de deputado que tivo Cadarso nas dúas
primeiras lexislaturas da II República, como tantos
outros docentes e médicos naquela “República de
Profesores”, dalgún xeito fixo que un importante
caudal de cartos fosen investidos para melloras na
Universidade de Santiago, mesmo para o SEG (Mato,
2001: 269). 32 Tamén foi partícipe das discusións daquela inconclusa Lei de Reforma Universitaria (for-

Isidro Parga Pondal

77

mación académica, humana e investigadora; e a
transformación da universidade ás novas realidades
sociais), coas achegas destes mozos profesores, que
non se puideron materializar en lei polo cambio inmediato das maiorías parlamentarias daquel malfadado ano de 1933.
Posteriormente, as consecuencias funestas de 1936
quixeron borrar as pegadas inmateriais que agora
tentamos rescatar, excluíndo aos seus protagonistas
e levando ao esquecemento as accións que desenvolveran. Incluso, o silencio obrigado de case corenta anos de Ditadura tratou de facer crer que a súa
desaparición dos cadros de persoal universitario
estivera máis que “xustificado”, por heterodoxia de
pensamento e por estar ligados ao “maldito” réxime
masacrado por Franco e os seus partidarios.
Non aconteceu o mesmo con algunhas realizacións
materiais, pois o buque insignia daquel tempo, a
chamada Residencia Universitaria, que era a punta
dun iceberg con marca transformadora, hoxe permanece como recordo dun tempo no que se quixo
vertebrar unha sociedade ancorada no pasado, interrompida inicuamente co trebón.
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O discurso de Parga Pondal, retrospectivamente, a
este particular é elocuente, cando se refire ao curso
1935/36, que ía ser o derradeiro da súa efémera carreira nas aulas compostelás:
En este momento con los laboratorios ya montados y preparados, y la primera promoción de
geoquímicos españoles a punto de salir de las aulas de la Universidad Gallega, me sorprende la expulsión de ésta, y debo dejar, precipitadamente,
mis laboratorios, con sus aparatos, mis muestras,
colecciones de rocas y preparaciones microscópicas.33

Parga Pondal quedou excluído para sempre da función docente, coma tantos outros, privando á institución da capacidade de transmitir o seu saber e o seu
quefacer científico, que neste caso era de moi elevada categoría. Na chegada de Cadarso ao temón da
xestión, contou cos vimbios máis “frescos” do claustro e coas “familias ideolóxicas” que vían na República unha forma de avance e progreso. Coa súa actitude aperturista e transformadora, foi permeable ás
demandas galeguistas, con carácter integrador. 34
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Xeira do SEG (c.1933)

O estudo da lingua e a cultura do país foron elementos
que axiña se puxeron en marcha mediante cursiños
e ciclos de conferencias impartidas por senlleiras
persoas da contorna do SEG, dentro da programación
do Instituto de Estudos Rexionais (IER, 1932). Unha
comisión mixta do SEG e a Universidade estruturaran
as bases para o seu funcionamento. Sería no marco
desta nova institución, o IER, onde comezaron a
realizarse estudos científicos experimentais en
determinadas áreas ligadas ao coñecemento e á
súa aplicación para o desenvolvemento do país,

80

Galicia ten un referente:

con especial relevancia nos alimentos, o agro e o
subsolo. Deste xeito, naquela altura vanse crear
laboratorios de investigación específicos: o de
Bromatoloxía Galega (baixo a dirección do profesor
Charro Arias), o de Fitopatoloxía e o Consultorio de
pragas do campo (Luís Iglesias) e o de Xeoquímica
(Parga Pondal); algúns deles en colaboración con
outros organismos.
Estamos, pois, diante da primeira iniciativa de estudo científico regrado de Galicia desde a institución
universitaria, acción na que Parga foi un dos piares
básicos. O reto de Cadarso, en plena sintonía con estes mozos profesores, era asentar unha metodoloxía
científica con aplicación para o estudo e a evolución
dos recursos do país, mediante a consolidación de
grupos estables de investigación con carácter formativo e de desenvolvemento. Tal e como testemuñara
o propio Juan Negrín a Cadarso nunha sesión parlamentaria, con motivo do debate dos orzamentos de
Instrución Pública en 1932, en relación a actividade
que se facía nestes novos centros: «Una serie de Centros de estudios regionales que no sólo se refieren
al “folklore”, a la filología gallega, a las relaciones con
los países portugueses, sino también a estudios de
carácter científico y de aplicación técnica». 35
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NOTAS CAPITULO
Calvet e Martín Sauras incorporáronse en 1930. Fernando Calvet Prats
(Vilafranca del Penedés, 1903-Barcelona, 1988) formouse en Oxford durante catro anos cunha bolsa da Fundación Ramsay, onde fixo a súa tese
de doutoramento. Juan Martín Sauras (Andorra, Teruel, 1896-Zaragoza,
1969) procedía da prestixiada escola aragonesa de químicos; ampliara os
seus estudos en Alemaña. Luís Iglesias Iglesias (Teis, Vigo, 1895-Pontevedra, 1976) impartía docencia universitaria como auxiliar desde a súa chegada ao Instituto de Santiago, onde era catedrático de Historia Natural.
Accedeu á cátedra universitaria en 1932, logo dunha estadía dun ano en
Italia cunha bolsa da JAE.

29

Tamén incorporaron as disciplinas científicas experimentais ás publicacións ordinarias da Universidade, fronte ao exceso de traballos das materias de letras, que ata aquela ocupaban a maior parte destas revistas.

30

Aniceto Charro Arias (Vigo, 1903-Ourense, 1979) estudara Farmacia en
Santiago. Completou o seu ciclo formativo en Madrid, nos laboratorios da
JAE, onde fixo a súa tese de doutoramento con José Casares Gil, e en Francia. Chegou a Santiago como catedrático en 1930.

31

Nas actas do SEG (9 de maio de 1932), dáse conta dunha subvención do
Ministerio de Instrución Pública de 5.000 pesetas ao Seminario. Exprésase
o agredecemento a Cadarso pola xestión realizada.

32

33

Discurso citado (1983).

Dentro da estratexia de ponte co galeguismo cultural, Cadarso elixiu
como Vicerreitor en primeira instancia a Cotarelo Valledor, que fora o primeiro Presidente do SEG. Aínda que pronto foi substituído por Montequi,
quen logo sucedeu a Cadarso como Reitor.

34

Índice del Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes 1931-33; na de
23 de marzo de 1932, nº 141, p. 4687.

35
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A XEOQUÍMICA, A FORMACIÓN EUROPEA E A ESCOLA
DE PARGA
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As primeiras achegas de Parga Pondal producíronse no terreo do estudo das algas mariñas, para logo
centrarse na análise química da xea galega, na que
sería a súa especialidade definitiva: a Xeoquímica.
Na altura de 1929, nunha nota do Boletín de la Universidad de Santiago especificábase: «Se están haciendo estudios sobre la composición de las rocas ígneas
gallegas». 36 Eran Parga e os seus discípulos os que
comezaban a afondar na nova disciplina científica.
De seguida foron recoñecidas as súas primeiras investigacións nesta especialidade. En 1930 foi distinguido co premio Alonso Barba, patrocinado pola
Sociedad Española de Física y Química para motivar o
fomento da investigación entre os docentes mozos.
Este premio fora creado ese mesmo ano e tiña unha
dotación económica de 500 pesetas. Parga agradecía deste xeito a distinción, por medio dunha carta
dirixida ao catedrático Enrique Moles, que era o presidente da sociedade:
He recibido, mi querido profesor y amigo, su
atenta carta y el oficio adjunto comunicándome
la concesión, por esa Real Sociedad, del Premio
Barba para 1930. Tal noticia ha sido para mi una
muy agradable sorpresa, pues nunca se me ocu-
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rrió pensar, al leer en los ANALES el anuncio del
citado premio, que mis modestos trabajos fueran
merecedores del mismo. Este premio es para mi
un estímulo poderoso, y trataré en todo momento, de perfeccionar mi señalada orientación hacia
el estudio de la geoquímica. 37

A adxudicación deste premio facíase en base ao mellor traballo publicado na revista Anales o ano anterior. Mais Parga obtivo a distinción polo conxunto de
cinco notas publicadas. O xurado recoñecía as meritorias circunstancias nas que realizara as súas achegas, ao tempo de significar que fora o que abrira a
investigación en España da Xeoquímica: dun xeito
racional, metódico e científico. 38
Desde o seu primeiro traballo publicado, practicamente toda a súa produción científica tivo un impacto de moita consideración, mesmo a nivel internacional. Case todas as citas e resumos destacaban a
modernidade dos métodos e a precisión interpretativa rigorosa que empregaba o xeoquímico galego.
En canto á formación permanente, Parga, desde a
súa chegada a Santiago, amosara moito interese por
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Comunicación da concesión dunha bolsa de JAE
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ampliar coñecementos no estranxeiro, como xa dixemos. Logo daquelas primeiras tentativas baldías por
obter unha bolsa da JAE, consegue ser pensionado
en Alemaña e Suíza, durante tres semestres, en 1929,
para ampliar estudos en Xeoquímica. Estivo en Zúric
nun dos centros máis punteiros de Europa, a Escola
Politécnica Federal (Instituto de Mineraloxía e Petrografía) cos profesores Niggli, Burri, Parker, Staub e
Jakob. 39 Froito desta estadía publicou varios artigos
de Xeoquímica en revistas científicas alemás, a carón
dos seus mestres. O profesor Conrad Burri resumía
así a súa estancia en Zúric e as cualidades científicas
de Parga:
Durante largo tiempo hemos tenido ocasión aquí
de ver y examinar los trabajos de laboratorio que
realizó el Sr. Parga, y cómo su labor es de un analista extraordinariamente preciso y escrupuloso.
Con motivo de un trabajo de investigación que
hacíamos en común entonces y de otro que ahora está en prensa, he llegado al convencimiento
personal de que sus análisis de rocas los hace con
sumo cuidado y perfección. Contamos al Sr. Parga, indiscutiblemente, como uno de los mejores
analistas de minerales y rocas que hay hoy en
Europa.
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Sería muy de celebrar que el Sr. Parga llegase a
obtener una cátedra en España, donde tanto
queda por hacer en ese terreno, y que con la capacidad científica que posee, la Ciencia española
tendría a su servicio un campeón de valor incalculable. Además el Sr. Parga se ha dedicado aquí
con entusiasmo a estudios de Cristalografía y Microscopía mineral que también domina, si bien su
especialidad son las ya indicadas Mineralogía y
Petrografía química.
Por lo que toca a las cualidades personales del Sr.
Parga desearía hacer constar que en todos los aspectos que le conocemos resulta ser un perfecto
caballero.40

Ante esta valoración non nos resta nada que engadir, máis aínda vindo de onde viña. O profesor C. Burri xunto aos seus colegas P. Niggli, que era o Reitor
da Escola Politécnica, e J. Jacob, que tamén fixeron
loubanzas por escrito do profesor galego, foran os
seus condutores científicos na súa estadía suíza. A
escola xeoquímica deste país, xunto á alemá, foran
as que deran os primeiros pasos nesta nova disciplina científica.
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Isidro Parga Pondal na porta da Escola Politécnica Federal de Zúric
(c.1930)
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Pouco antes da súa partida a Zúric, Parga fixera un
curso en Madrid para investigadores no Instituto de
Investigaciones Físicas (Química-Física, Electroquímica e Electroanálise, dirixidos polo eminente catedrático Enrique Moles), que servira, tamén, para estreitar
lazos de colaboración científica e formativa coa rede
de laboratorios da JAE e con outros organismos asociativos. Froito destes contactos, unha das maiores
preocupacións súas foi colmada: que os seus principais discípulos accedesen a ampliar a formación
nas liñas de investigación que estaba abrindo Parga
naquel momento; e que estes pasasen a engrosar o
cadro de persoal docente da Universidade de Santiago, nun proceso de autoformación, coordenado
coa política científica que emanaba do contorno da
JAE. Como aconteceu con Clemente Zapata Zapata
e Xosé Vázquez Garriga, aínda que este último, finalmente, se quedase no Instituto Rockefeller.41 Ambos,
á parte de ser os máis significados alumnos de Parga,
tamén eran socios do SEG. A súa morte prematura,
en ambos casos, e por diferentes razóns, impediu
a súa proxección definitiva como notables xeoquímicos. Hai que indicar que estes dous discípulos de
Parga foron partícipes das primeiras experiencias
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na aplicación dos raios X á análise mineral, tanto no
estranxeiro, como nas primeiras instalacións que se
puxeran en marcha en Madrid, da man do profesor
Palacios no Instituto de Investigaciones Físicas, dependente da JAE. Outros discípulos, co paso do tempo,
comezarían a traballar como directores de fabricación en industrias ou en laboratorios de análises
en aduanas, ou como profesores de Instituto ou na
mesma facultade.42
Na altura de 1932, Parga completou a instalación
dunha biblioteca específica na Facultade de Ciencias
doando en calidade de depósito todos os seus libros
e revistas para uso de alumnos e profesores. Ao tempo, fixo unha doazón de platino, da súa propiedade,
ao laboratorio, para proseguir cos seus traballos de
Xeoquímica. Pola súa iniciativa, tomáronse medidas
preventivas nos laboratorios da facultade, como a
dotación de extintores e de botiquín.
Finalizando 1932, Parga obtería outra bolsa de tres
meses de duración, neste caso do consorcio de empresarios da Industria Española de Cementos, para ir a Alemaña (Escola Técnica Superior de Berlín: Zement-Technisches Institut der Technisches Hochschule, con Kühl).43
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Publicación de Parga con motivo da súa estadía en Alemania
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Foi elixido entre vinte científicos españois e estranxeiros que optaban á bolsa para estudar a química dos cementos silicatados e a súa destrución por
líquidos agresivos. Dos seus traballos de investigación naquel centro deixou constancia nalgúns artigos en varias revistas alemás (Zement e Tonindustrie
Zeitung). Naquel momento xa era un investigador
galego recoñecido internacionalmente, preocupado
pola aplicación científica á industria. Non tardaría
moito tempo en facer realidade a extracción de materia prima para a fabricación de cemento en Galicia
(Oural). Mais fóra do ámbito académico. As súas investigacións iniciais foran aproveitadas por moitos
foráneos, como aconteceu co volframio e o estaño
do Monte Neme, entre outras localizacións.
No terreo do asociacionismo científico, Parga tivo
un destacado papel na vida corporativa da Sociedad
Española de Física y Química, onde acudía de cando
en vez as súas sesións, nomeadamente desde 1935,
como se pode comprobar nas actas da sociedade.
Viña sendo asociado desta corporación desde os
seus tempos de estudante en Madrid e un estreito
colaborador ata a súa destitución como docente.

Isidro Parga Pondal

93

Tamén fomentou o asociacionismo científico entre
os seus discípulos, pois varios foron “presentados”
por el para asociárense, fórmula habitual nestas corporacións.
Publicou un total de dez traballos na súa revista
Anales, case todos coa presenza titular de discípulos
e discípulas nos créditos, práctica indicadora de
que naquel tempo mudara o individualismo e
o protagonismo que caracterizaba a institución
universitaria. Tres deles foran asinados en
colaboración con discípulas que formaban parte
dos seus grupos de traballo; reiteramos, pola
importancia que ten, que foi un dos principais
impulsores do achegamento da muller á ciencia e
á investigación. Desde 1931, Parga Pondal tamén
foi membro da Asociación Española para el Progreso
de las Ciencias, unha corporación “menor” que a
anteriormente citada, pero con certa extensión entre
as ciencias aplicadas (Gurriarán, 2006: 549-558). En
1931, en Galicia había corenta asociados (1.200 en
toda España). Esta asociación, que centraba a súa
intervención sobre os congresos que organizaba
bianualmente, en 1934 celebrou un en Santiago
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que contou coa presenza do Premio Nobel de Física
Schröedinger (1933). Nin o reclamo do creador da
mecánica ondulatoria, nin a chamada do vicerreitor
Luís Iglesias á participación, foron capaces de atraer
aos mozos profesores da Facultade de Ciencias que
naquel momento estaban no punto máis alto da
súa produción científica. Nin Parga, nin Calvet, nin
Martín Sauras acudiron á chamada. Pode que influíse
o notable peso institucional que tivera o Goberno na
organización de este evento, que naquel momento
era moi conservador, e que os citados profesores
non quixesen colaborar por non estar de acordo
coa viraxe republicana e co novo rumbo que
tomara a Universidade de Santiago. O certo é que
unha parte importante do SEG si estivo presente,
nomeadamente nas Letras e nas Ciencias Históricas.
Máis o reitor Montequi e o profesor Batuecas, en
Ciencias físico-químicas.
Nese mesmo ano de 1934, Parga presentou en Madrid a súa tese de doutoramento (Quimismo de las
manifestaciones magmático-cenozoicas de la Península Ibérica). Está considerado como o primeiro traballo
de Xeoquímica (Petroquímica) realizado en España,
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con rigor e en profundidade. Esta tese, segundo Capdevila: «Revolucionaria en su día, constituye aún
hoy la base de todo estudio del volcanismo reciente
Ibérico» (Capdevila, 1978: 11). Esta investigación de
doutoramento tivera a súa base sobre os traballos
que realizara en Zúric cos profesores P. Niggli e C.
Burri, que foron os seus orientadores e quen suxeriron a presentación deste traballo como tese. Obtivo
a cualificación de sobresaliente e foi publicado ese
mesmo ano (1935, nº 39, Trabajos del Museo Nacional
de Ciencias Naturales. Serie Geológica) . Daquela estaba a investigar a diferenciación dos magmas peninsulares e a presenza de elementos raros nos magmas
silicatados.
Logo de rematar o curso 1934-35, Parga presentouse ás oposicións de cátedra para ocupar praza nas
universidades de Valencia ou Santiago, na disciplina
de Química Analítica, a materia que viña desempeñando como profesor auxiliar. Non aprobou, mais
obtivo dous votos dos únicos catedráticos de Química Analítica que había no tribunal. Entendemos
que Parga non se presentara antes a ningunha outra
oposición por non ter saído a praza de Santiago e
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Guión manuscrito para presentarse á oposición de Química Analítica
(1955)
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por non querer optar a outros lugares fóra de Galicia. Aquel non era o mellor momento político para
un home das súas características intelectuais e sociais que quixese aspirar a unha cátedra. O ascenso
da reacción naquel tempo e a polarización política
converteu os procesos de oposicións nunha batalla
ideolóxica. Puidemos ler a súa memoria para o segundo exercicio da que destacamos a importancia
que lle dá a cuestión pedagóxica (metodoloxía) e ás
prácticas de laboratorio.
En 1935 deulle o empurrón definitivo ao Laboratorio de Xeoquímica, coa colaboración da Fundación
Nacional para Investigaciones Científicas y Ensayos
de Reformas (FNICER, 1931), que estaba xestionada e
dirixida por José Castillejo, á vez que exercía como
Secretario da JAE. Logo da frustrada xeira das oposicións, Parga comentaba os proxectos daquel axitado
ano: «De vuelta a Santiago reorganicé mi laboratorio de Geoquímica y me dispuse a realizar un amplio
programa de estudios geoquímicos y petrográficos
en Galicia para lo cual elevé a la Fundación Nacional
un detallado informe sobre mi programa, que fue
aceptado».44
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O FNICER foi un dos últimos organismos que creara
o institucionismo por medio da JAE co fin de darlle
pulo á actividade científica e investigadora aplicada
á actividade empresarial e industrial. Tiña un considerable orzamento anual: 600.000 pesetas. O seu
obxectivo era promover o desenvolvemento tecnolóxico e produtivo da industria desde as universidades: conectar investigación e empresa. Parga tiña o
perfil idóneo para desenvolver accións deste teor, e
xa dera importantes pasos “no espírito” desta iniciativa en Galicia.
Os creadores do FNICER eran sabedores que o principal activo científico estaba nas universidades e que
a nova explotación de recursos e a mellora produtiva só podía saír das aulas e dos laboratorios universitarios; e que para o desenvolvemento económico español había que aplicar o coñecemento das
ciencias experimentais á produción industrial. Viña
a representar a formalización institucional do I+D+i
inserido dentro dunha planificación de política científica, da man da JAE. Coidamos que era o último elo
da cadea formativa da JAE, que tan excelentes resultados dera. Mágoa foi que non puidese culminar o
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Comunicación da autorización e subvención do Laboratorio de Xeoquímica por parte do FNICER, dirixida a Parga. (1935)

100

Galicia ten un referente:

Isidro Parga Pondal

101

seu obxectivo tan importante iniciativa institucional,
pois, como case todo, desapareceu en 1936.
O propio Parga define así aquel momento:
En 1935, La Fundación Nacional de Investigaciones y Ensayos de Reformas de Madrid, teniendo
en cuenta mi dedicación constante a la investigación científica, así como la actividad desplegada
por el naciente Laboratorio de Geoquímica de la
Universidad de Santiago, decidió apoyar la labor
por mi efectuada, ampliando las posibilidades
del Laboratorio, creando becas en el mismo para
alumnos y licenciados y dotándolo ampliamente
de material.45

De todas as universidades periféricas españolas que
recibían fondos desta corporación, que eran oito, o
de Parga fora o laboratorio que recibira maior orzamento (30.000 pesetas ao ano das que 5.000 eran
para o soldo anual de Parga, por un período de tres
anos). Nos primeiros momentos, Parga tiña que ir de
cando en vez aos laboratorios da JAE en Madrid para
facer determinadas probas experimentais por carecer aquí dos aparellos precisos.
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Se autorizó la adquisición de un horno eléctrico
y un pirómetro termoeléctrico y se aplazó la adquisición de un espectrógrafo de cuarzo y un fotómetro termoeléctrico hasta que al aumentar el
número de trabajos en que estos aparatos sean
indispensables, se considere que no es posible
que el Sr. Parga tenga que venir a Madrid para
utilizar las instalaciones del Instituto Geológico o
del Instituto de Física y Química.46

Promesas de compra de aparellos caros e ofrecemento das magnificas instalacións científicas que
posuían os centros da JAE. Unha boa partida para o
definitivo Laboratorio de Xeoquímica, e para Parga.
A dotación de material para este laboratorio de Santiago e a súa instalación definitiva na Universidade,
co respaldo institucional da FNICER, suscitou bastantes envexas entre algúns profesores da Facultade de
Ciencias que se sentían merecedores daquela “regalía”, antes que Parga, pola soa condición de seren
catedráticos.
Desde o un de xullo de 1936 o xeoquímico era Secretario da Facultade de Ciencias. Poucos días despois,
cos primeiros efectos da sublevación, foi expulsado
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da Universidade por esquerdista e galeguista. Foi
suspendido, primeiramente de emprego e soldo, e
despois separado do servizo definitivamente.
O meu regreso de Zurich, como Director que era
da Seición de Xeoquímica do Seminario de Estudos Galegos e do Laboratorio de Xeoquímica da
extinta Fundación Nacional de Estudios e Reformas, fixen un programa xeneral para o estudo
xeolóxico de Galicia. A súa realización supoñía a
esistencia dun centro ordeador do programa, que
incruía, naturalmente, a orgaización de meios
para levar a cabo varias series de estudos monográficos nas principás disciprinas xeolóxicas. O
meu desexo era vencellar todo na Universidade
de Santiago. Mais, iste plan quedóu tronzado por
acontecementos xa históricos.47
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NOTAS CAPITULO
36
Boletín de la Universidad de Santiago nº 1 de xaneiro-febreiro de 1929:
“Información Universitaria”. Nesta revista Parga tamén publicou un artigo con motivo da homenaxe da Universidadé a Cadarso, nun número
extraordinario, logo da súa morte: “Sobre la presencia de la ortita en los
granitos gallegos” (5 nº 18, T.II, 1933).
37
A carta de Parga foi lida publicamente na sesión da Sociedade de 2
de febreiro de 1931 (reproducida en Anales de la Sociedad Española de
Física y Química, 1931: 73). Fora escrita desde Zúric, onde estaba coa súa
primeira bolsa da JAE para ampliar estudos fóra.
38

Anales, 1932, Tomo II, páxs. 118 e 119.

39
Parga, naquel ano en Zúric, afondou coñecementos nas seguintes
disciplinas: Mineraloxía xeral e especial, Petrografía, Xeoloxía, Análise
química de rochas e silicatos, Química-Física de sistemas magmáticos
silicatados, Métodos ópticos de investigación de minerais, Quimismo de
sales básicas do reino mineral, Provincias Petrográficas e diferenciación
magmática e Representacións cristalográficas; os principais vimbios
para se converter nun xeoquímico consolidado.
40
Manuscrito da tradución dunha carta do profesor Conrad Burri dirixida ao profesor Martín Cardoso, catedrático de Cristalografía da Universidade Central, que daquela era un dos responsables do Museo de Ciencias de Madrid, de 7 de xuño de 1935. Supoñemos que era un aval para
Parga co fin de presentarse ás oposicións de cátedra. Está depositado no
Instituto Universitario de Xeoloxía Isidro Parga Pondal da Universidade
da Coruña.
41
Clemente Zapata Zapata (A Coruña, 1905-Canarias, 1935), logo de
rematar a licenciatura en Santiago marchou a Madrid, onde chegou a
ser profesor axudante en Mecánica Química na Universidade Central,
en 1929. Anteriormente fora bolseiro na Cátedra Cajal, onde estudou a
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aplicación dos raios X á Química Mineral (con Palacios e Scherrer). Incorporouse á docencia en Santiago como profesor auxiliar de Química
Inorgánica en 1930. Ao pouco de asentarse en Compostela obtivo unha
bolsa do Padroado para ampliar estudos en Suíza (Berna, con Eprahim),
durante un ano, que logo se viu prorrogada con outra da JAE, tamén
dun ano; froito desta longa estadía publicou dous traballos de espectrografía nunha revista científica suíza. Morreu de enfermidade pouco
antes da Guerra Civil. Xosé Vázquez Garriga (Santiago, 1902-Cataluña,
1938), licenciouse en Santiago en 1928. Estivo en Alemaña (no Instituto
de Físico-Química da Universidade de Friburgo) cunha bolsa do Padroado da Universidade de Santiago, onde investigou a Röentgenespectrografía aplicada á análise mineral, durante un ano. Á súa volta instalouse
en Madrid, onde se incorporou á Cátedra Cajal, dependente do Laboratorio de Investigacións Físicas (logo chamado Instituto Rockefeller),
onde permaneceu ata 1936 investigando a aplicación da espectrografía
dos raios X á análise química dos minerais e rochas. Na Guerra Civil enrolouse no Exército Republicano. Morreu en combate durante a toma de
Cataluña polo exército franquista.
42
Posteriormente, pero antes do “estourido”, outros discípulos universitarios de Parga foron: Francisco López Casado, que logo exerceu a docencia universitaria; Pedro Brañas Cancelo, que foi o primeiro bolseiro
investigador do Laboratorio de Xeoquímica, e Isidro Suárez Paz, que foi
profesor axudante ata a Guerra Civil (logo traballou en Zeltia). A maiores dos e das citadas anteriormente.

Pola prórroga concedida da consideración de bolseiro que lle outorgara a Universidade de Santiago, por cinco meses máis, estimamos que
Parga botou en Berlín un total de oito meses, case un ano académico.

43

44
En “Exposición de la labor personal de investigación y académica efectuada por el Doctor Isidro Parga Pondal” (1935). Manuscrito depositado
no Instituto Universitario de Xeoloxía Isidro Parga Pondal da Universidade da Coruña.

106

Galicia ten un referente:

45

Ibidem.

46
Libro de Actas da FNICER (Arquivo da Residencia de Estudiantes, Madrid); a de 20 de setembro de 1935.
47
En entrevista a Parga Pondal realizada por Salvador Lorenzana (Francisco Fernández del Riego; 1958: 9).
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O PROCESO DE DEPURACIÓN
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(...) Después, aunque había sido de izquierdas,
cuando el Movimiento, se pasó a las cosas falangistas, se ofreció, incluso, para fabricar gases
con destino al ejército de Franco. Se enfrentó con
catedráticos como Sauras y Calvet, y con Parga
Pondal, mismo con el portero mayor de la Universidad.

Esta era a valoración de Gustavo Varela, alumno da
Facultade de Ciencias de Santiago naquel tempo,
referíndose ao profesor Batuecas, quen xogou un
papel fundamental nos labores da represión inicial
tras o golpe de Estado, a nivel de información privilexiada transmitida ás novas autoridades políticas
e militares para “excluír” e sancionar ao profesorado
sospeitoso. O profesor Batuecas, fora un dos catedráticos que centrara as súas envexas en Parga polo seu
fulgurante asentamento no cumio científico, e polo
apoio institucional que recibira. Este catedrático de
Química Teórica, logo de non acadar o seu traslado
a Madrid, “revirouse” contra todo e contra todos, nomeadamente contra o Goberno da República e contra os responsables da rede científica española, é dicir, os dirixentes da JAE e os seus apéndices. Logo da
sublevación, en agosto de 1936, o profesor Batuecas
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foi nomeado Vicerreitor accidental, cargo que desenvolveu ata ben entrada a posguerra.
En pleno período de vacacións estivais, unha Orde
da delegación militar de Instrución Pública da Coruña comunicaba a suspensión de emprego e soldo a
Isidro Parga Pondal, xunto a outros profesores, en 20
de agosto. Era a principal consecuencia da represión
xeneralizada e indiscriminada dos primeiros momentos, e, como non podía ser doutro xeito, os profesores “innovadores” comprometidos coa modernización da institución universitaria foron apartados
da docencia por decisión executiva, nomeadamente
os que tiveran un compromiso democrático tanxible
ou ocuparan un cargo de xestión entre 1931 e 1936.
Esta sanción logo se viu ratificada por Orde de 20 de
novembro emitida pola Presidencia da Xunta Técnica do Estado, no BOE de 23 de novembro de 1936:
«De conformidad con lo propuesto por el Rectorado
de la Universidad de Santiago, y oído el parecer de la
Comisión de Cultura y Enseñanza, esta Presidencia
ha acordado quede suspenso de empleo y sueldo el
personal de los Centro docentes de ese Distrito Universitario incluido en la relación siguiente (...)». Entre
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Comunicación dos cargos imputados a Parga, por parte da Comisión
depuradora (1936)
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Traslado do expediente aberto a Parga, asinado polo Reitor da Universidade de Santiago
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eles estaba Isidro Parga. A súa praza docente xa fora
cuberta en outubro, a exclusión xa se tiña materializada.
Nese mesmo mes de novembro, coa institucionalización das depuracións, paralelamente, iniciábase
unha segunda vaga represiva que ía afectar en cascada aos que xa foran sancionados. Comezaban a
constituírense tribunais especiais para depurar aos
docentes. Para os universitarios foi a chamada Comisión A, con sede en Zaragoza, formada por cinco
catedráticos. A diferenza do procedemento executivo anterior, estes tribunais instruían procedementos
que contiñan acusacións concretas para cada caso,
tendo os encausados a posibilidade de defendérense mediante un prego de descargos. Teoricamente,
estes tribunais depuradores tiñan a función de revisar as sancións impostas anteriormente polos seus
antecesores no exercicio da represión, militares (executores) e Reitoría (propoñentes), pero a cuestión foi
que non houbo ningún caso de diminución de pena,
máis ao contrario; mesmo houbo aumento da listaxe
dos sancionados (Gurriarán, 2006: 597 e ss.). Estes tribunais formulaban as acusacións en base a informes
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Comunicación definitiva de sanción (1937)
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que procedían de varios estamentos: Goberno Civil
e Militar, Audiencia da Coruña e a Reitoría da Universidade de Santiago, máis o Servizo de Información
Militar con sede en Burgos.
A Comisión A abriríalle expediente a Parga en 19 de
decembro de 1936. Entre as fontes informadoras había unanimidade en canto á súa desafección ao Novo
Réxime e á actividade política desenvolvida durante a
República. Así os Gobernos Civil e Militar o acusaban
de ser: «Elemento de actividad entre los galleguistas
separatistas más destacados, cuyas ideas las manifestaba en todas partes. Desafecto al Movimiento Nacional».49 Apreciación que foi ratificada pola Audiencia
coruñesa, segundo consta no expediente da causa:
«Galleguista y manifiestamente de izquierda». Non
se salvaría de ningún dos organismos informadores,
pois a Reitoría da Universidade de Santiago apuntaba: «Suspenso de empleo y sueldo por la Autoridad
Militar. Procede imponerle suspensión indefinida».
Como en todos os casos do profesorado sancionado
que contestara mediante prego de descargos, Parga
negou as acusacións. Mais neste caso cunha profunda
coherencia e dignidade:
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Mi unico ideal ha sido laborar constantemente a
favor de la cultura de nuestra patria y de modo especial en lo referente a Galicia, siempre dentro de
mi especialidad científica de la Geoquímica como
Director que soy del Laboratorio de Geoquímica
de la Universidad de Santiago y del Seminario de
Estudios Gallegos, entidad esta completamente
apolítica y de fines estrictamente culturales y de
la cual formo parte desde el año 1924.

Significamos que Parga escribe patria con minúscula, posiblemente utilizando o sentido polimorfo do
termo, e que non se substrae do seu compromiso
con Galicia, non facendo ostentosidade por afirmar
a súa adhesión á nova situación, contrariamente ao
que fixeran a maioría dos seus compañeiros, con fins
exculpatorios. En calquera caso, salientamos que, entre os cargos acumulados a Parga, non se referiran as
súas actividades no Seminario de Estudios Galegos,
e que en ningún expediente se fai mención negativa
desta institución considerada como maldita polos
sublevados. Tamén é curiosa a omisión de que Parga
desenvolvera o cargo de Secretario da Facultade durante os últimos días da República en Galicia, causa
de enxuízamento, como acontecera noutros casos. 50
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Primeira comunicación oficial de sanción por parte da Universidade de
Santiago (1936)
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A proposta de sanción da Comisión A sería confirmada polo organismo político superior e transmitida
polo seu ex-colega o profesor Batuecas, que exercía
como Vicerreitor e como Decano accidental da Facultade de Ciencias, en 1937: separación definitiva
do servizo con baixa no escalafón e inhabilitación
para desenvolver cargos de confianza.
Logo da cadea de vagas represivas sucesivas, Parga
tamén tivo un procedemento aberto polo Tribunal
Rexional de Responsabilidades Políticas (TRRP), en
xaneiro de 1940 (Sentenza 25/940). 51 Este tribunal
converteu aos xuíces en instrumentos da “xestión
política da vitoria bélica” co fin de significar a aqueles que non estaban co Novo Réxime (non suficiente
adhesión), ao tempo de masacrar ao “inimigo” economicamente para encher as arcas do Estado (Fernández Prieto e Gurriarán, 2007: 6 e 7). Polo regular,
impoñían multas de considerable contía, inhabilitaban e incautaban bens, e en moitos casos determinaban cárcere. Estaba composto por membros do
poder político, militar e da xudicatura.
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Isidro Parga Pondal, aínda que quedou declarado
exento de responsabilidades políticas por sentenza
do TRRP, xamais foi liberado dos cargos e das sancións impostas polos tribunais (Comisión A) e as “autoridades” políticas e militares anteriores, contrariamente ao que ven mantendo en varios artigos o seu
discípulo Vidal Romaní (2009: 75). Entendemos que a
complexa e abondosa lexislación sobre a represión
impida unha fácil comprensión da súa aplicación.
Parga non podía reintegrarse á docencia. Da exención de responsabilidades políticas por este tribunal
non se derivaba que puidese quedar liberado das
sancións que lle foran impostas anteriormente. A vía
da rehabilitación como docente, que dependía finalmente do Ministerio de Educación Nacional e dos
seus tribunais especiais, non tiña nada que ver coas
sancións ou coa exoneración do TRRP, aínda que había un transfondo e un obxectivo común de sinalar
e purgar aos non adictos: cantos máis cargos e sancións dictaminadas por varios tribunais, en cascada,
mellor. Houbo profesores que quedaron fóra do sistema docente ata ben entrada a década dos anos sesenta, con sanción engadida ou non dos TRRP. 52
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Posiblemente Parga tivese moitas dificultades para
poder “liberarse” dos cargos que lle imputaran, e a
conseguinte separación do servizo docente, cuestión que o citado TRRP daba por probado e que non
estimaba cualificalo, segundo afirma a sentenza. Ao
noso entender, dadas as dificultades que tiveran outros profesores na súa condición e a dilatación dos
complicados trámites que conlevaban os procedementos de rehabilitación, xunto a “incomodidade”
manifesta que Parga intuía que tería que soportar
na Nova Universidade, fixo que desistise de realizar
a tentativa. 53 Máis aínda, sendo, como era, profesor
auxiliar, sen posibilidades de promoción, con hostilidade dos seus superiores e sen apoio do resto das
autoridades académicas, e, por extensión, das ministeriais, que eran en última instancia quen tiñan a capacidade de rehabilitar ao profesorado sancionado.
Parga, entendemos, preferiu manterse alleo ao que
“veu” e pasar a longa noite en silencio. E pasouna,
mais triunfando desde a Universidade Xeolóxica que
puxo a andar en Laxe, entre os seus, sen xerarquías
artificiosas nin tendo que aturar a desalmados desaforados con “suficiente adhesión”, como acontecía
na Nova Universidade de Santiago.
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Non retornaría máis á docencia universitaria, retirándose á súa vila natal, onde seguiría co labor investigador desde o Laboratorio Xeolóxico que puxo en
marcha nesta localidade, compartido e coordinado
co traballo empresarial que levou a cabo cos irmáns
Fernández López, ademais doutras iniciativas empresariais e de formación científica con mozos investigadores e xeólogos que viñan de todas as partes
do mundo.

122

Galicia ten un referente:

Instrución do expediente de depuración de Isidro Parga Pondal (1937).
E comunicación da pena imposta. (Arquivo Xeral da Administración Alcalá de Henares)
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NOTAS CAPITULO
47
En entrevista a Parga Pondal realizada por Salvador Lorenzana (Francisco Fernández del Riego; 1958: 9).
48
En entrevista gravada a Gustavo Varela Gutiérrez de Caviedes realizada en Lens (Negreira, A Coruña), en 2002.
49
En expediente persoal de Isidro Parga Pondal, AGA, Serie Educación,
Caixa 2.207.
50
Parga Pondal tomou posesión como Secretario da Facultade de Ciencias en 1 de xullo de 1936.
51
Este Tribunal emanaba do desenvolvemento da Lei de Responsabilidades Políticas de 9 de febreiro de 1939. O da Coruña estaba formado polo
comandante de Infantería e avogado Eduardo Martínez Nieto, Presidente, que representaba ao Exército; polo maxistrado Marcial del Río Díaz,
como vocal da carreira xudicial; e por José Pérez-Arda, avogado e excombatente, representando a FET e JONS. O TRRP era a segunda escala
do chamado Tribunal Nacional de RP, con sede en Madrid, que á súa vez
dependía de Vicepresidencia do Goberno. Paralelamente, a depuración
de funcionarios, entre os que se atopaban os profesores universitarios,
seguía un procedemento que viña fixado pola Lei de 10 de febreiro e por
outras ordes posteriores para o seu desenvolvemento. Estas deron lugar
á creación de varios organismos ditaminadores e de revisión de expedientes (Gurriarán, 2006: 655 e ss.). A súa execución correspondeulle ao
Ministerio de Educación Nacional.
52
O Xulgado Superior de Revisións de Expedientes tivo vixencia ata o 10
de novembro de 1966, nunha mostra de “xenerosidade” do franquismo
para indultar a aqueles que aínda non tiñan cumprido as penas impostas polos diferentes organismos depuradores.
53
É bastante significativo o procedemento de rehabilitación do seu colega de facultade Fernando Calvet, quen, sen estar incurso en responsabilidades políticas, tivo unha prolongación do seu expediente ata o
ano 1944. Coma Parga, fora expulsado da Universidade de Santiago en
agosto de 1936. Reintegrouse na docencia en Salamanca.
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O AUTOEXILIO: ZELTIA E LAXE
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O mundo decátase ben da importancia que un
sempre mellor coñecemento da xeoloxía de un
país, ten no seu desenrolo económico e industrial
(Lorenzana, 1958: 24). 54

Logo da Guerra Civil, xa fóra do labor docente regrado, ao que xamais volvería, Parga proseguiu o seu
labor investigador no seu Laxe natal (Laboratorio
Xeolóxico de Laxe, 1940), desde onde estudou a fondo o subsolo galego, compaxinándoo coa iniciativa
privada en Kaolines de Lage S.L. (1931), da que foi
director-xerente, despois da súa expulsión da docencia, en 1938. 55 E logo en Zeltia, desde onde comezou
a vencellarse a outras actividades empresariais relacionadas coas explotacións extractivas do subsolo
e os seus derivados, nomeadamente calizas para a
fabricación de aditivos agrícolas e insecticidas. Entre
outros moitos achádegos, foi o descubridor da caliza
do Val do Mao (Sarria), principal canteira subministradora dunha planta de producción de cemento que
tiñan os irmáns Fernández e o propio Parga, xunto a
outros homes de confianza dos fillos de “Antón de
Marcos”, principais impulsores de Zeltia .
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No seu retiro obrigado, o seu obxectivo seguía a ser
afondar no estudo xeolóxico e a súa aplicación mineira e industrial. Entre as primeiras iniciativas, levou a cabo a explotación da ilmenita (50% de óxido
de titanio) das areas das praias de Bergantiños (Razo

Praia de Valorés, Ponteceso.

e Valarés) co fin de utilizalo como materia prima para
a fabricación de pinturas brancas (Titania SA, 1940). 57
Esta empresa de extracción e transformación industrial do titanio foi pioneira en España. Logo de varios ensaios, esta iniciativa empresarial constituíuse
en base aos traballos previos de Parga Pondal con
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Jakob e con Martín Cardoso. 58 A ausencia de medios
técnicos para poder continuar coa súa especialidade
da Xeoquímica, fixo que orientase o seu labor cara a
Xeoloxía. Atrás quedara o seu laboratorio universitario, excelentemente dotado, da súa man. Todos os
aparellos de precisión que puxera a andar sufrirían
un parón por moitos anos. Como apuntaba Parga na
entrevista que lle fixera Fernández del Riego, a altura dos anos cincuenta: «Na Universidade de Santiago
non se fan xeólogos, nin se traballa en ningún aspeito da xeoloxía de Galicia. O noso coñecemento da
xeoloxía galega, é aínda moi impreciso (...) Hoxe no
Laboratorio de Laxe, en colaboración co IGME, percuramos continuar o traballo entón emprincipiado;
pero sempre coas limitacións impostas polos escasos meios de que dispoñemos» (Lorenzana, 1958: 8 e
9). Modestia non lle sobraba ao mestre. Ademais, sobre a formación de futuros investigadores, engadía:
«Pra que se investigue máis, cómpre crear un centro
ben dotado; e con isto abonda. O futuro “Instituto
Galego de Xeoloxía” podería moi ben formar parte
de un “Centro Superior de Cultura Galega”, que todos arelamos».
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Como o traballo de campo era unha das súas paixóns,
paseou toda a extensa comarca do Bergantiños na
busca das riquezas do seu subsolo, co fin de explotalas. Sen desbotar outras zonas galegas, que tamén
explorou e investigou. Tamén fixo excursións de
investigación xeográfico-xeolóxicas, custeadas por
Juan López Suárez (1939, con Aperribay e Hernández Pacheco). Froito das súas excursións foi capaz de
xuntar unha importante colección de mostras coas
súas análises pertinentes. E reuniu unha magnífica
biblioteca temática de Ciencias da Terra. Unha como

Excursión con motivo dun encontro internacional en Laxe (c. 1965)

Isidro Parga Pondal

135

outra, ademais da conservación dos diarios de observación, aos que tanta importancia lle daba Parga,
hoxe atópanse depositados no Instituto Xeolóxico
que leva o seu nome, na Universidade da Coruña.
Na década dos corenta, volveu contar co seu amigo
Martín Cardoso, que, como Parga, se vira expedientado e separado do servizo docente. Fora o bergantiñán, precisamente, quen o aproximara á Xeoquímica
(Ordóñez e La Iglesia, 1996: 1427). Ambos asinaron
varios artigos científicos relacionados con Galicia.
Martín Cardoso pasou longas estadías en Laxe. Tamén foi un estreito colaborador o profesor Eugenio
Torre Enciso, discípulo de Parga, quen tamén fora
sancionado logo da Guerra Civil (Gurriarán, 2006:
646), que levaba a cabo estudos de xeomorfoloxía
e de tectónica recente no Laboratorio de Laxe. Ou
o xeólogo especializado en estratigrafía, Vicente Sos
Baynat, que traballaba en Mérida nos matadoiros dos
irmáns Fernández López, logo de ser desposuído da
súa cátedra de Instituto. 59 O labor “recuperador” de
científicos caracterizou aos donos de Zeltia. Moitos
investigadores represaliados polo franquismo foron
“acubillados” nas súas empresas do Porriño e Mérida.
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Zeltia nació como una empresa que hoy llamaríamos de I+D, que incluía explicitamente en su
objeto social la “creación científica” y que reunía
en sus laboratorios a un grupo de destacadísimos profesionales de la investigación española, con el riesgo añadido para una empresa en
aquellos años de que, entre ellos, estaban varios
catedráticos represaliados por su ideología política, como Faustino Cordón, que encontró allí

Reunión empresarial en Zeltia (O Porriño). Na primeira fileira, á esquerda, José Fernández. Parga é o segundo pola dereita da primeira fileira,
con lentes (c.1960)
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cobijo al salir de la cárcel, Fernando Calvet e Isidro Parga Pondal, catedráticos expulsados de la
Universidad de Santiago, Miguel Catalán, que lo
había sido de la de Madrid, o Ramón Obella, un
médico que ya antes de la Guerra había fundado
en Vigo el Instituto Farmacológico Miguel Servet
(Carmona, 2000: 408 e 409).

Parga mantivo un contacto permanente con científicos e institucións estranxeiras, que en moitas
ocasións viñeron á súa casa, atraídos polo seus coñecementos. Desde Laxe seguiu irradiando saber,
creando escola, ata a súa morte. Xeólogos e investigadores de poucas nacionalidades europeas quedaron sen visitar o centro de operacións de Laxe, que
estaba aberto a todas e a todos os interesados no
estudo da xea galega. Desde a inicial visita que fixera
a Universidade de Leiden a Laxe (1954), e a estreita
colaboración que mantiña cos xeólogos portugueses da Universidade de Lisboa, desde ben atrás no
tempo, foron moitos os centros de investigación europeos que pasaron pola comarca bergantiñán. Parga e os seus traballos foron o principal “guieiro” dos
estudosos do subsolo do noroeste peninsular, sen
ningunha dúbida.
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Parga co xeólogo holandés Den Tex en Porto (1959)

Na altura de 1950 retomou a colaboración con organismos institucionais, como o Instituto Xeolóxico
e Mineiro de España (IGME). Pouco tempo antes,
os seus traballos xa comezaran a publicarse nas revistas especializadas do CSIC (1948). A maiores das
empresas citadas, Kaolines de Lage e Titania, Parga,
en trinta anos de labor empresarial continuado, desenvolveu diferentes cometidos en varias industrias
mineiras. En Alumbres Químicos S.A. (1948), onde
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elaboraban sulfato de alúmina, con tres plantas situadas en Tolosa, Sevilla e Valencia. Para a súa obtención utilizaban caolíns de segunda clase, baixos

Visita ás explotacións mineiras (c.1948)

en contido de alúmina. Xosé Fernández López tiña
máis do 50% do capital desta empresa e Parga Pondal tamén era socio. Chegaron a fabricar máis do
40% da produción española en 1962; vendían o seu
produto ás papeleiras e ás empresas de depuración
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de augas. Outra iniciativa empresarial dos Fernández
con Parga foi SIAL S.A. (sílice e aluminio), creada nos
anos corenta. Tiña por obxecto a explotación de xacementos mineiros de pegmatitas, cuarzos e rochas
alcalinas.
A gran empresa por innovación e impacto foi Cementos Noroeste S.L. (1958), a primeira cementeira
galega para producir cemento artificial tipo Portland, por “vía seca”. Instalouse en Oural (Lugo), logo
de gañar un concurso convocado polo Ministerio de
Industria: «de interés nacional». Estaba dirixida por
un equipo integrado por Antonio Fernández López,
que era enxeñeiro, Fidel Isla Couto, Isidro Parga, que
figuraba como Vocal do Consello de Administración,
e outros homes de confianza da factoría porriñesa.
Naceu cun capital escriturado de sesenta millóns de
pesetas. Logo viuse ampliado o negocio coa compra
de Cementos Cosmos, que estaba situada na localidade veciña de Toral de los Vados (León).60 De seguida formalizaron a constitución dunha rede de empresas consumidoras do seu produto na construción
(Carmona, 2006: 453).
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Lámina do Mapa Xeolóxico do Noroeste Peninsular (c.1965)

En todas as empresas citadas, a maiores de ter unha
participación no accionariado, Parga asumiu tarefas
de dirección técnica e científica, en maior ou menor
medida. Como se ten indicado, era a alma das iniciativas mineiras que se desenvolvían, pois era o mellor
coñecedor do solo e subsolo do país.
Outra das actividades que realizou Parga foi a confección de mapas de Galicia en relevo, con extrema
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precisión (Fraguas, 1956: 85), mediante a utilización
de capas de caolín. Para este labor contou, entre outros, coa colaboración do seu irmán Salvador. Foron
moitas as follas cartográficas publicadas, coas súas
memorias explicativas, mapas de síntese como o que
fixo da provincia da Coruña. Ou o coñecido Mapa petrográfico estructural de Galicia editado en 1963, que
aínda hoxe é o principal referente de investigadores
para o estudo lito-estratigráfico do noso país. Tamén
foi un colaborador esencial para a elaboración das
follas de Galicia do Mapa Geológico de España, en
coordinación co IGME. O do Noroeste de la Península
Ibérica (1967) e o do Macizo Hespérico (1982). Os seus
traballos no terreo da cartografía eran moi completos e detallados, pois, ademais dos aspectos de tipo
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xeral, abranguían petrografía e tectónica antiga. El
mesmo comenta así a evolución do Laboratorio de
Laxe:
Si con la cartografía realizada en esos primeros
años, posteriores a la expulsión de la Universidad,
quedan definidas las grandes Unidades Geológicas de Galicia, en años sucesivos, con la labor dirigida y coordinada desde el Laboratorio Geológico
de Lage, de distintos Grupos de Trabajo procedentes de las principales Universidades Europeas, se
va a conseguir un conocimiento de detalle logrado gracias a la realización de numerosas Tesis y
Tesinas así como de otros trabajos de investigación (Parga, 1983: 8).

Desde a década dos sesenta comezaran a organizar
encontros internacionais en Laxe, na que Parga considera Idade de Ouro do Laboratorio (1965, 1967 e
1969). Como a Reunión sobre a Xeoloxía do Noroeste
da Península Ibérica. Ou a que tivo con motivo da
publicación da Carte géologique du Nord-Ouest de la
Péninsule Ibérique, baixo a súa supervisión e coa colaboración dunha manchea de investigadores europeos, que aproveitaron para facerlle unha merecida
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Reunión xeolóxica no Castro de Samoedo, acubillo temporal do Laboratorio Xeolóxico de Laxe, da man do xeneroso Isaac Díaz Castro (c.1980)
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homenaxe. Poucos anos despois morrería o seu fillo
Ramón, nun accidente cando ía a un acto de honra
dedicado ao Seminario de Estudos Galegos e ao seu
pai. Xeólogo coma el e íntimo colaborador, estaba
chamado a ser o seu sucesor. Entre 1976 e 1978 foi un
período de fondo sufrimento para Parga, pois desapareceran para sempre a súa muller e o seu fillo.
Logo de avatares complicados, o Laboratorio Xeolóxico de Laxe en 1978, ante a súa posible desaparición, estivo un tempo custodiado polo xeneroso
benefactor Isaac Díaz Pardo, no Castro-Sada, dentro
do encomiable labor de recuperación do vello SEG
que fixo este gran home nun país desmemoriado.
No Laboratorio de Industria e Comunicación do Castro de Samoedo quedou depositado todo o material
que reunira Parga na súa “Cátedra” de Laxe: material
bibliográfico, arquivos de correspondencia e fotografía, láminas delgadas e litoteca, memorias e cadernos... Actualmente, estes seus fondos encóntranse no Instituto Universitario de Xeoloxía Isidro Parga
Pondal na Coruña, desde 1994, dirixido por Xoán
Ramón Vidal Romaní. Desde a que fora editorial de
Díaz Pardo, Ediciós do Castro, publicáronse centos
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de traballos sobre Xeoloxía de Galicia nos coñecidos
Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe. A Historia, co paso do tempo, porá a cada un no seu sitio. E
Isaac Díaz Pardo e Isidro Parga Pondal pola súa obra,
a súa humanidade e a súa coherencia, non pasarán
desapercibidos.
Como queda demostrado, estamos, pois, diante dun
científico e á vez empresario que dedicou toda a
súa vida a prol do desenvolvemento do país. E que,
logo de enfrontarse a situacións moi adversas, capitaneou e foi a alma de múltiples empresas mineiras
con indubidable éxito, a carón das iniciativas industriais promovidas polos irmáns Fernández López, nomeadamente desde o seu buque insignia: a empresa
Zeltia. Ademais, desde este grupo empresarial, por
mandato expreso do Consello de Administración,
Parga realizou as xestións necesarias para institucionalizar o primeiro consello científico nunha empresa
galega. Ciencia, investigación e desenvolvemento
formalmente constituído, a metodoloxía que viña
empregando Parga, desde tempo atrás. Estaba formado por oito prestixiosos catedráticos da Universidade de Santiago, de diferentes especialidades, na
altura de 1951.
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NOTAS CAPITULO
54
Palabras de Parga Pondal na entrevista citada que lle fixera Francisco
Fernández del Riego.
55
Fora constituída, entre outros, por un tío de Isidro Parga, Enrique Ferreiro Pondal, que traballaba no Laboratorio Químico Central do Ministerio
de Facenda. A principal mina era Santa María da Atalaia, que estaba
situada en Laxe. Desde a entrada do xeoquímico e o capital dos irmáns
Fernández, en tan só oito anos, multiplicou por dez o seu capital social.
Os seus principais clientes eran Papelera Española e Cerámicas Álvarez
de Vigo, segundo nos informou o profesor Carmona. Son miles as toneladas de caolín de Laxe transportadas por barco a Barcelona nos anos
corenta e cincuenta, segundo se pode comprobar nos xornais da época.
Na altura de 1942, segundo as estatísticas mineiras, en Kaolines de Laxe
traballaban 102 obreiros. En 1960, Parga se fixo coa maioría da empresa, logo dunha cesión de Xosé Fernández.
56
Co paso dos anos, Zeltia retomou a iniciativa de Parga de estudar a
aplicación industrial das algas para a súa utilización en compostos que
fabricaban (Carmona e Nadal, 2005: 271). Hoxe, unha das empresas herdeiras da matriz Zeltia, Pharma Mar, fabrica fármacos contra o cancro a
partir da flora e da fauna mariña, con notable éxito. Está dirixida por un
fillo de Xosé Fernández López.
57
Esta empresa tiña unhas minas de ilmenita en Ponteceso, Malabar I e II.
Segundo as estatísticas mineiras facilitadas por Xoán Carmona, nestas
minas, na altura de 1942, traballaban 42 obreiros e tiñan unha produción anual de 70.800 toneladas. Titania tamén tiña unha canteira chamada A Laxe en Vilagarcía de Arousa, onde extraían pedra para a pavimentación de estradas, con 123 operarios. As memorias desta empresa,
relativas aos anos corenta, atópanse depositadas no Arquivo Histórico
de Pontevedra (Sin. 8688/Sección Delegación de Facenda).
58
Gabriel Martín Cardoso (1896-1954) era catedrático de Cristalografía
da Universidade Central (1932). Estivo en Alemaña cunha bolsa da JAE
no centro de cristalografía máis emblemático de Europa, o Instituto Mi-
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neralóxico de Múnic, onde estaban os coñecidos profesores Roentgen,
Sommerfeld e Paul von Groth. Logo volveu a outros centros deste país en
varias ocasións. Cardoso foi o primeiro español en determinar estruturas
minerais (a epsomita, 1924). Foi un asiduo colaborador do SEG e íntimo
amigo de Parga Pondal, con quen realizou moitas visitas de campo por
Galicia. Antes da Guerra Civil estivo traballando no Museo de Ciencias,
que pertencía á JAE.
59
Este eminente xeólogo (Castellón, 1895-Madrid, 1992), formado no
Museo de Ciencias e en amplas estadías no estranxeiro, non logrou recuperar o su posto docente ata 1965. Tamén traballou nas minas de fosfatos de Logrosán (Cáceres), propiedade dos Fernández. Biografía en Sos
Paradinas (2010: 383-392). Fixo dous interesantes artigos sobre o labor
de Parga: un sobre o Laboratorio de Laxe e outro sobre o mapa xeolóxico
de Galicia, publicados no Boletín de la Real Sociedad de Historia Natural
(1953).
60
Este grupo cementeiro, nos anos oitenta comezou a explotar unha
canteira en Triacastela á que lle puxeron o nome de Don Isidro na honra
de Parga Pondal.
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Parga traballando en cartografía no seu despacho de Laxe (1971)
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Parga realizou máis dunha centena de publicacións,
de variada temática, individualmente ou en colaboración, dentro do terreo da mineraloxía e a cartografía.61 Segundo Capdevila, estudoso do seu labor científico, quen recoñece a enorme intuición do
noso científico, a súa obra ten tres etapas diferenciadas cronoloxicamente:
-A obra Xeoquímica (Química de minerais, de granitos galegos e de rochas), feita principalmente entre
1927 e 1936.
-A de Xeoloxía de Galicia, iniciada en 1932 e desenvolvida fundamentalmente a partir de 1950.
-E o labor de inspirador dos traballos xeolóxicos no
noroeste da Península, entre 1955 e 1970 (Capdevila,
1978: 9).
Entre as áreas do coñecemento xeolóxico estudadas
e publicadas, que son moi variadas, salientamos: a
estratigrafía, a sedimentoloxía, a petroloxía de granitos e as sínteses xeolóxicas, por citar as achegas máis
significativas, seguindo a Capdevila. Este autor, que
traballou ao seu carón, recoñece a moderna metodoloxía de investigación que empregaba, destaca a
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forma de traballo en equipo e o seu altruísmo á hora
de colaborar con calquera persoa ou grupo.
Isidro Parga foi nomeado académico da Real Academia Galega en 1960. O seu discurso de recepción titulábase: “Observación, interpretación y problemas
geológicos de Galicia”. Foi membro de máis dunha
ducia de entidades e sociedades relacionadas coa
xeoloxía e a mineraloxía, entre outras especialidades
da xea. Nesta década tivo varias distincións, como o
Pedrón de Ouro (1965). Comezando os anos setenta,
formou parte do Consello Técnico-Administrativo do
Instituto Lucas Mallada, como vocal. Esta institución
era un centro de investigacións xeolóxicas dependente do CSIC.
En 1971, Parga recibiu unha merecida homenaxe
da Asociación para o estudo das zonas profundas,
durante unha excursión que esta corporación fixera por Galicia. E, un ano máis tarde, obtivo o Premio
de Ciencias da Deputación da Coruña. Tamén recibiu homenaxes de xeólogos na Universidade de Salamanca (1976) e na de Coimbra (1978), onde se lle
dedicou un número especial na súa revista de Xeoloxía (Vidal Romaní, 2009: 76). Recibiu o Premio de
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Investigación da Universidade de Santiago (1982) e a
Medalla Castelao (1983).
Actualmente, co nome de Parga Pondal sinálase un
dos programas máis importantes que outorga a Xunta de Galicia para doutores investigadores do Sistema Universitario Galego (SUG). Seu nome tamén
quedou perpetuado en Carballo, nun centro educativo de ensino secundario. E son múltiples os rueiros
que levan o seu nome en toda Galicia.
En 1983, baixo a reitoría do profesor Suárez Núñez,
se lle fixo un acto de desagravio ao profesor expulsado das aulas universitarias en 1936. Nese mesmo
acto, Parga foi nomeado doutor honoris causa pola
súa Universidade. En 1996, con motivo do 18º aniversario da Constitución, tributóuselle un acto de
homenaxe aos profesores afastados da Universidade de Santiago en 1936: “Tolerancia e Universidade”.
Por último, en 2007, a Universidade de Santiago rehabilitou a todos os profesores máis ao persoal non
docente sancionado tras o golpe de Estado. Aquel
evento, intitulado “Vae Victis!”, foi un acto académico de honra promovido polo equipo reitoral presidido polo reitor Senén Barro, onde o fillo de Parga
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Pondal, Jorge Parga Peinador, recolleu unha medalla
conmemorativa do acto, ao igual que todos os familiares de represaliados, que foran máis de corenta.
Tamén quedou instalado un grupo escultórico no
Campus Sur, actualmente Campus Vida, obra do coñecido artista ourensán Acisclo Manzano. Necesario
lugar da memoria para que aqueles tráxicos acontecementos non volvan a repetirse.
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NOTAS CAPITULO
Para a obra anterior a 1950 ver Diccionario bio-bibliográfico de escritores de Couceiro Freijomil (1954, Vol III: 38-40).
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