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1.- INTRODUCCIÓN
1.1.- O POR QUE E O COMO DUNHA BIOGRAFÍA DE JUAN ROF
CODINA COMO OBXECTO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA NAS
CIENCIAS VETERINARIAS: XUSTIFICACIÓN E PROPOSTA TEÓRICOMETODOLÓXICA
O progreso que se produciu no campo galego no 1º terzo do século XX,
non pode ser entendido sen o coñecemento da labor de persoas e colectivos, que
loitaron por introducir e difundir no noso país os novos progresos técnicos que
viñan do resto de España e Europa, sacando a Galicia da crise agraria de fins do
século XX
Neste grupo de nomes podemos destacar institucións coma a Granxa
Experimental e a Estación Fitopatolóxica da Coruña, ou a Misión Biolóxica de
Galicia; ou persoeiros coma Valeríano Villanueva, Bartolome Calderon,
Leopoldo Hernández Robredo, Cruz Gallastegui, Rodrigo Sanz, os irmáns
López Suárez ou Rof Codina.
Este ultimo supón, seguramente o principal facedor pola gandería de
Galicia. A obra de don Juan revolucionaria, segundo o seu fillo don Juan Rof
Carballo1, supuxo levar os seus coñecementos científicos cunha linguaxe clara e
asequible ao pobo galego.
Pódese considerar sen temor a Rof Codina, un facedor da dignificación da
Ciencia Veterinaria, un precursor da Zootecnia moderna en España, pero por
riba de todo, home aberto e humilde que soubo conectar de forma directa co
campo galego.

1

No artigo “Juan Rof Codina, Caballero del Campo” publicado o 17 de novembro de 1982 en La Voz de
Galicia, Rof Carballo di do seu pai “unca quiso perder sus energías en alharacas revolucionarias, pero su
obra siempre lo fue”. Fai referencia o pouco interese que seu pai tiña pola empresa política, e como a súa
labor divulgadora supuxo naquel tempo unha referencia no campo agropecuario galego, sendo este
achegamento da ciencia ó campo as veces fortemente criticado. As citas de época, como as de autores
contemporáneos preséntanse no seu idioma orixinario, sexa este galego (respectándose no seu caso as súas
peculiaridades lingüísticas) ou castelán. Cando se trate de citas noutros idiomas serán verquidas ao galego
baixo a responsabilidade do autor.
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Así pois, o interese que ten don Juan Rof Codina como obxecto de
investigación histórica basease na importancia que tivo á súa actividade vital, e a
súa obra divulgadora merecedora dun amplo estudo, debido a súa significación e
importancia para a Ciencia Veterinaria.
Se calquera traballo de investigación que se prece como tal, debe de
establecer os fundamentos que definen o seu interese en canto a contribución ao
discurso histórico global, semella que isto é dobremente necesario no caso dunha
aproximación biográfica, por canto é un único individuo o que serve como
referente marco para o estudio debendo esta personalidade resumir en si mesma
un número suficiente de elementos que xustifiquen a abordaxe singularizada. Se
ademais o persoeiro a analizar non se nos presenta dotado dos atributos das
grandes personalidades que case resumen na súa actividade todo un período
histórico, esta necesidade tórnase urxente obrigación. No caso de Rof Codina
son varias as premisas a esgrimir co fin de resaltar a pertinencia de dar
publicidade a súa vida e obra. En primeiro lugar, e aínda que poida semellar unha
razón en exceso empírica e demasiado apegada á realidade primaria das fontes,
está a necesidade de aproveitar o seu arquivo persoal. Como é ben coñecido por
calquera que teña tentado achegarse a este tipo de documentación, resulta
sempre especialmente esquiva en función das dificultades que os custodios da
mesma soen poñer para a súa consulta. Tal problemática non existía para os
arquivos, traballos e fotografías de Rof Codina, os cales se dispoñen na
Biblioteca Intercentros da Universidade de Santiago de Compostela no campus
Lugo.
Do mesmo xeito a proximidade histórica de Rof Codina permitiu a
realización de entrevistas orais de persoas ligadas a vida e obra do biografiado.
Neste senso hai que destacar o apoio e colaboración da familia Rof Carballo, en
especial da súa filla Carmiña, a través da cal puiden recoller a faceta mais intima e
familiar do personaxe2. Ademais, realizáronse entrevistas a Avelino Pousa
Antelo, co que Juan Rof compartiu a experiencia pedagóxica en Lugo xa fora a

2

Realizáronse un total de oito entrevistas a Dona Mª del Carmen Rof Carballo, das cales catro foron no ano
2002, tres no ano 2003 e unha en xullo 2007.
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través da Granxa Barreiros (Sarria) ou a Cadeira Móbil de Divulgación Pecuaria
de Galicia3.
Para o caso das biografías e traballos de base biográfica un individuo é o
que serve de referente histórico, polo que o personaxe ten que resumir na súa
traxectoria persoal os elementos que xustifiquen a súa investigación científica de
xeito individualizado dentro dun contexto global. O personaxe pasa a ser o
exemplo e deixa de ser único para ser representativo4. Como xa mencionamos,
no propio discorrer vital da persoa atópase outra das claves que xustifican o
conveniente do seu estudo. Se por algo se pode caracterizar a Rof Codina é polo
seu carácter multifacético e intensamente rico en matices, por ser quen de
resumir na súa individualidade unha grande suma de coñecementos de diferentes
areas veterinarias que o fan moi atractivo para a investigación, así como eixo
representativo da actividade agropecuaria galega de comezos do século XX.
O feito de enmarcar este traballo no contexto histórico da Restauración,
ven dado pola coincidencia do comezo desta en 1874, co ano de nacemento de
Rof Codina, así como a correlación deste período co desenvolvemento da etapa
formativa Rof, a súa participación coma intelectual do agrarismo5 e comezo da
súa labor a prol da mellora pecuaria galega. Así, aínda que neste traballo ímonos
a centrar na faceta que como publicista levou a cabo no primeiro terzo do século
XX, a prol da mellora do gando vacún galego, temos que sinalar que tamén
incidiu na labor de enxalzamento e recuperación doutras razas autóctonas do
país como a Galiña de Mos, o Porco Celta ou o Cabalo Galego. Ademais non
soamente destaca no ámbito da Zootecnia, senón que é un recoñecido
hixienecista e clínico veterinario. Os traballos que realizou para a loita contra a
nacida ou o gripo que azoutaban as producións gandeiras de comezos do século
XX, teorizacións sobre a construción dun gran matadoiro frigorífico en Galicia,
ou sobre aspectos produtivos da avicultura, especies peleteiras ou cultivos
forraxeiros, dan unha mostra clara que non se cinguiu a un único aspecto da
Ciencia Veterinaria, senón que a súa obra supera o campo da análise, permitindo
3

Realizáronse tres entrevistas en xullo e agosto de 2007
Piqueras Arenas, J. A “De la biografía tradicional a la historia individual, grupal y masiva”, en P. Carasa
(edt.), Élites. Prosopografía contemporánea. Universidade de Valladolid, 1994, pp. 53-62, p. 58.
5
Soutelo Vázquez, Raúl. Os intelectuais do agrarismo. Universidade de Vigo. Vigo.1999
4.
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abranguer a partires dunha única personalidade algúns dos fitos básicos que
definen a historia agropecuaria galega. Neste senso incorreu tamén nos aspectos
sociais vinculados co campo galego, aportando solucións técnicas aos diferentes
problemas que lastraban o desenvolvemento pecuario galego.
Doutra maneira, Rof Codina forma parte da xeración de ouro da
veterinaria española, que integraba a primeira promoción do Corpo Nacional de
Inspectores de Hixiene e Sanidade Pecuaria de 1909, xunto con Gordón Ordás,
Santos Aran, Cayetano López, Sanz Egaña, ou o ourensán Xavier Prado
Rodríguez “Prado Lameiro” entre outros.
Así, compre destacar que no contexto de falta de interese que o pasado da
profesión veterinaria ten espertado entre a maioría dos seus integrantes e dos
historiadores en xeral, é o xénero biográfico, o que sen dubida esta mais
cultivado. Sen embargo, salvando honrosas excepcións, a maioría dos traballos
realizados son abordados mais dende un punto de vista haxiográfico, que
amparados en documentación contrastada. Esta carencia xa foi abordada por
Sanz Egaña, pai da “Historia de la Veterinaria Española”, cando di na súa magna
obra:
“Para enterarme del pasado consulté las obras de Morcillo, de
Llorente, de Casas... La lectura de estos libros me enseño poca historia
profesional; son todas obras de escasa extensión y muy deficiente
documentación; el estudio no satisfizo mi curiosidad; muy al contrario, se
convirtió en una fuente de estimulo para emprender una larga investigación por
mi cuenta y recoger antecedentes, datos, etc.,.. del pasado veterinario en
España”6
Sen embargo, Sanz Egaña decide por fin a esta obra no século XIX, para,
entre outra cousas, non citar ao veterinario e político republicano Gordón Ordás
e así evitar a censura franquista, seguindo polo tanto sen ser abordada no seu
conxunto esta xeración de ouro, circunstancia que se resolve parcialmente cando
se publican os dous volumes de Semblanzas Veterinarias (I, León, 1973; II, Madrid,
1978) coodirixidas por Cordero del Campillo, Madariaga de la Campa e Ruiz
Martínez, nas que se abordan os retratos das principais figuras da Ciencia
6

Sanz Egaña, C. Historia de la veterinaria Española. Albeitería-Mariscaleria-Veterinaria. Espasa-Calpe.
Madrid, 1941, páx 5.
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Veterinaria, entre elas a do propio Rof Codina. A limitación biográfica da obra
xa se advirte no prologo, onde Ruiz Martínez sinala:
“Mejor que BIOGRAFIA, queríamos recoger el sentir de su semblante
y de su cara. La cara es el espejo del alma. Es también la raíz de la palabra
carácter. El carácter es el reflejo del animo y de la conciencia. Por todo ello,
después de una vida entera al servicio de una profesión, la semblanza es la
estampa del espíritu y del genio que, a través del hombre, pasa a la posteridad
la impronta de su vocación”7.
Neste caso pois, a identificación cos personaxes biografiados é
importante, en termos de afinidade ou certa subxugación, chegando a sucumbir
na apoloxía e as súas gradacións, en ocasións carentes de fontes documentais
precisas, describíndose perfís edulcorados que chegan a mitificación. Sen
embargo, coincidindo con Sánchez de Lollano, a repercusión da obra
“Semblanzas Veterinarias” ten sido considerable na identidade e simboloxía
veterinaria española, xa que practicamente todos os nomes do pasado que a
maioría da profesión identifica son os contidos nesa obra8.
Este traballo pretende nun primeiro lugar establecer cales son os
antecedentes e o contexto histórico que serve de referente para comezar este
estudio, así como o análise biográfico e bibliográfico que se fai noutras obras da
persoa de Rof Codina. Esta revisión biobibliográfica será directamente integrada,
facendo mención dos diversos autores, no discorrer do traballo. A razón de
integrala, e que aínda que existen traballos laudatorios sobre Rof Codina, ningún
deles caracterizan globalmente a obra que desempeñou tanto no agro galego
como na veterinaria durante máis de sesenta anos. Estas obras non nos dan
puntos de vista antagónicos, senón diversas visións complementarias entre si.
Así, J.A Duran incide na súa faceta divulgadora encadrando a Rof na xeración
galega do 98 ou xeración “antre dous séculos”9. O seu biógrafo Carlos Ruiz
Martínez, da a visión máis humana do veterinario, achegándonos unha vida chea
de anécdotas, caendo moitas veces na admiración, baseada no coñecemento
7

Cordero del Campillo, M; Ruiz Mártinez, C; Madariaga de la Campa, B. Semblanzas Veterinarias I. León,
1973, páx 8.
8
Sánchez de Lollano Prieto, J. Género biográfico y veterinaria española, su proyección en la historia de la
ciencia. Discurso de recepción na Real Academia de Ciencias Veterinarias. 29 de marzo 2006. Madrid.
http://www.racve.es/actividades/biografia%20veterinaria%20lollano.htm
9
Duran, J.A. Agrarismo y movilización campesina en el país gallego (1875-1912). Madrid. 1977
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persoal de Rof Codina, desviándose da visión obxectiva10. Fernández Prieto
acerca a súa faceta desenvolvida no movemento agrario e na Granxa
Experimental Agrícola da Coruña11, así como na importancia que tivo na
innovación tecnolóxica do campo galego de comezos do século XX12. Cabo
Villaverde describe a formación agrarista de Rof Codina, así como a súa
vinculación nos nacentes sindicatos agrícolas de comezos de século13. Martínez
López acércanos o Rof Codina ligado o societarismo católico14. Cordero del
Campillo recórdao como un apóstolo da gandería galega, o cal lle dicía aos
estudantes de veterinaria de León dos anos 40, que enfocaran o seu futuro
profesional cara a Galicia, a que chamaba “la tierra de Promisión de la
Veterinaria”15,16. A través do propio Cordero del Campillo, se coñece a existencia
dun traballo previo sobre Rof Codina, dun perfil mais académico, o cal foi
elaborado por Ramos Echaniz, como monografía para o curso de doutoramento,
na facultade de León en 1980, e que foi imposible recuperar para a súa consulta.
Nun segundo lugar, achegarémonos ao seu maxisterio, o papel divulgador
da súa intensa obra nas colaboracións nos xornais galegos ou traballos
publicados por el. Neste senso debido a enorme produción que coma publicista
realizou, centrarémonos principalmente na labor desenvolvida a prol da mellora
do gando vacún galego.
Do mesmo xeito tentase completar este breve estudio de Rof Codina
mediante a inclusión dun anexo, nas que se inclúen fotografías atopadas no
fondo Rof da Biblioteca Intercentros de Lugo e algunhas facilitadas pola familia
Rof, que nos permita un acercamento a figura de Rof neste período
comprendido entre 1874 e 1931. Sánchez de Lollano17 advirte da necesidade de
10

Ruiz Martínez, C “Semblanzas Veterinarias”. Op. cit...
Fernández Prieto, L “Unhas notas sobre a vida e obra de Juan Rof Codina” (1874-1967) en “Reformas
que se pueden implantar en Galicia para el progreso de la agricultura”
12
Fernández Prieto, L. Labregos con ciencia. Estado, sociedade e innovación tecnolóxica na agricultura
galega, 1850-1939. Ed. Xerais. Vigo, 1992.
13
Cabo Villaverde, M. O Agrarismo, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 1998
14
Mártinez López, A. O Cooperativismo católico no proceso de modernización da agricultura galega 19001943, Vigo. Deputación Provincial de Pontevedra, 1989.
15
Cordero del Campillo, M. “Limiar” de “Historia da Escola de Veterinaria de Santiago (1882-1924)”.
Santiago.1994.
16
Cordero del Campillo, M. “Audelino González Villa (1901-1984). Un veterinario ejemplar” . X Congreso
Nacional , IV Iberoamericano y I Hispanoluso de Historia de la Veterinaria. Olivenza. 2004
17
Sánchez de Lollano Prieto, J. “Género biográfico…op cit...
11
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desenvolver iniciativas para a recuperación da memoria gráfica veterinaria. Este é
un aspecto que complementa i enriquece a todas as diversas formas que poida
adquirir a descrición dunha vida.
E difícil facer un estudio obxectivo e critico da vida e obra de Juan Rof
Codina. P Bourdieu18, fala da imposibilidade de poder abranguer nunha biografía
a totalidade das facetas dun suxeito humano. Asumindo este feito, e aínda mais
cando o autor ten as limitacións evidentes ao non tratarse dun historiador, o
obxectivo do traballo que aquí comeza non se trata solo dun bocexo biográfico,
senón que intenta recoller tódolos puntos de vista anteriores, integrándoos e
aportando novos coñecementos sobre a súa persoa e obra, para poder realizar
unha valoración o mais completa posible, aínda que non final, desde personaxe,
don Juan Rof Codina.

18

Bourdieu, P “La ilusión biográfica” Historia y fuente oral, 2 (1989); 27-33.
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2. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA
DE JUAN ROF CODINA NA GALICIA DA
RESTAURACIÓN (1874-1931)
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2.- CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA DE JUAN ROF CODINA
NA GALICIA DA RESTAURACIÓN (1874-1931)
2.1.- SITUACIÓN AGROPECUARIA NA GALICIA DA RESTAURACIÓN.
ENTRE O ATRASO E A MODERNIDADE
Nas dúas ultimas décadas do século XIX prodúcese no continente
europeo un movemento agrarista, do cal Galicia non permaneceu ao marxe. Este
movemento que ten na crise agraria finsecular o seu principal activador, supón
para o mundo do campesiñado unha entrada nas estruturas de decisión política,
de xeito que puideran defender os seus intereses. A crise finsecular, delimitada
entre os anos 1873 e 189619, debeuse, entre outras cousas, a entrada no mercado
agrario dos produtos de países como EEUU, Arxentina ou Australia, que
resultaban moito máis competitivos respecto aos do continente europeo. A
entrada destes produtos provocou un forte descenso dos prezos, especialmente
nos cereais. No caso da gandería, o descenso de custos, ao dispor de
alimentación mais barata, podía facer pensar que naquelas rexións onde a
actividade gandeira era a opción produtiva principal, a crise agraria tería un
menor impacto. Sen embargo, esta premisa soamente aconteceu naquelas rexións
onde se realizou unha reestruturación a unha produción intensiva, en especial
unha conversión a produción láctea.
Neste senso en Galicia, a crise finsecular supuxo a perda das exportacións
de cebóns ao mercado inglés, o cal abastecíase dende a década dos 40 do século
XIX. O bovino galego non soubo nin puido competir coa carne que a través dos
barcos frigoríficos chegaban dende Norteamérica e a Arxentina. A perda deste
mercado significou en primeiro lugar, unha diminución de recursos económicos
que a través da venda dos cebóns obtiñan os labregos para facer fronte a
impostos e ao posible aceso a propiedade da terra mediante a redención das
rendas forais20, producíndose un abandono do rural xa fora en forma de
emigración transoceánica ou interior a outros sectores produtivos. En segundo
lugar, supuxo unha reorientación do excedente gandeiro cara ao mercado
19
20

Cabo Villaverde, M. O agrarismo. Op. Cit.
Villares Paz, Ramón. La propiedad de la tierra en Galicia, Madrid. SigloXXI. 1982
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español, principalmente aos núcleos industrializados do Pais Vasco, Cataluña e
Madrid. Este mercado viuse favorecido principalmente pola posta en marcha da
infraestrutura ferroviaria que permitía conectar a Galicia coa Meseta.
A súa vez, a crise finsecular, xunto aos outros grandes males do campo
galego, como o estancamento da estrutura agraria, caciquismo, foros e cargas
impositivas, establece unha conxuntura, na que se establece unha certa
concienciación do problema agrario, creándose un complexo movemento social
autoorganizado definido en Galicia coma agrarismo21. Contextualizado dentro
do movemento sindical agrario que se desenvolve nas agriculturas europeas de
finais do século XIX22, o agrarismo actúa como catalizador da estrutura
reformadora do campo galego, actuando coma foro de discusión, mecanismo
reivindicativo e referente no ámbito de difusión, divulgación e posta en marcha
da renovación agraria galega. Neste senso, atopámonos dentro da historiografía
galega dúas visións distintas respecto a este período; unha achegada ao concepto
do atraso, baseada no predominio que a actividade primaria ten en Galicia, en
ausencia dunha actividade industrial23,24, e a outra baseada na adaptación como
instrumento da innovación tecnolóxica e das transformacións socioeconómicas
do agro galego25. Partindo da base da complementariedade de ámbalas dúas
posturas, entendemos ao movemento agrario galego como instrumento capaz de
combinar o minifundismo coa pequena explotación dinamizadora das
transformacións, o foro coa mobilización e societarismo labrego, ou o
caciquismo co entramado institucional da renovación.
O agrarismo foi un movemento de masas no que o campesiñado
participou activamente, favorecido e recoñecido pola Lei de Asociacións e
Cámaras Agrarias de 188726 e a Lei de Sindicatos Agrícolas de 190627. As
primeiras tiñan carácter reivindicativo e tamén atendían á formación cultural e
21

O movemento agrarista esta amplamente recollido na historiografía rural galega. Así cabe destacar os
traballos iniciadores de J.A Durán (1977) e o estudio completo que del fai Cabo Villaverde (1998), ou
estudios parciais vinculados a unha zona xeográfica como os traballos de Rosende Fernández (1988) na
comarca do Ortegal ou Liñares Giraut (1986) no val do Barcala.
22
Soutelo Vázquez, R. Os intelectuais do agrarismo. Op. Cit.
23
Beiras Torrado, X.M. El problema del desarrollo en la Galicia rural. Galaxia. Vigo. 1967
24
Beiras Torrado, X.M. O atraso económico de Galicia. Galaxia. Vigo. 1973/81
25
Fernández Prieto, Lourenzo. Labregos con ciencia. Op. cit.
26
Lei de Asociación de 30 de xuño de 1887 (Gaceta de Madrid de 12 de xullo de 1887)
27
Lei de Sindicatos Agrarios de 28 de xaneiro de 1906 (Gaceta de Madrid de 30 de xaneiro de 1906)
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ideolóxica do campesiñado; os segundos perseguían finalidades mais prácticas:
adquisición colectiva de adubos, maquinarias e a comercialización dos
excedentes.
Así pois, constituíu pois un fenómeno complexo e de gran importancia,
que estivo presente en moitos dos conflitos sociais do primeiro terzo do século
XX e que tivo entre os seus logros máis importantes a transformación
económica da agricultura galega, a concienciación e mellora cultural do
campesiñado e a adquisición por este dunha certa posición política.
No obstante, os movementos agrarios non alcanzaron unha acción
política uniforme ao fallar unha ideoloxía común. Dentro do agrarismo pódense
establecer 4 etapas diferenciadas.
Na primeira etapa (1907-1915) nace o agrarismo como unha loita
anticaciquil e pola propiedade da terra, encabezada por Solidariedad Gallega,
movemento que procura o desenvolvemento practico, por Unión Campesiña, que
supón un intento de acercamento do anarquismo ao campo galego, e sobre todo
por Acción Galega, fundada en 1910 por Basilio Álvarez, cura de Beiro (Ourense).
O programa de Acción Galega, que presentaba como obxectivo supremo a defensa
de Galicia, era un tanto imprecisa, pero o seu líder logrou convencer aos
labregos cunha oratoria de gran pulo revolucionario, enérxica e violenta,
concienciando e propugnando a desaparición do sistema foral e a transformación
da agricultura. Este caracter revolucionario contrastaba coa orientación mais
tecnocrática de Solidariedad. Nesta época desenvólvense as Asembleas Agrarias de
Monforte (I:1908, II:1910, III:1911), Ribadavia (IV:1912, V: 1913) e Redondela
(VI: 1915), nas que se establecen as bases do movemento agrarista e serven
como núcleo reflexivo, cuxas propostas técnicas e económicas rematarían por
ser asumidas por parte das sociedades e sindicatos agrícolas de diferentes
tendencias, e incluso formar parte do programa do partido galeguista. En 1919
celebrase a sétima e derradeira asemblea en A Coruña, xa con pouco que ver
coas súas antecesoras.
A segunda etapa (1916-1923) se caracteriza pola radicalización das loitas
nas que se mostra unha gran combatividade, e non dubidan en enfrontarse
Páxina 15
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abertamente coa xustiza ou a garda civil ante medidas que lesionan os seus
intereses. A redención de foros se converte na reivindicación fundamental,
chegándose a proclamar a necesidade de abolilos sen ningunha indemnización
aos antigos propietarios. O movemento labrego acada unha certa unificación
mediante as federacións comarcais e provinciais, que acordan convenios e
boicots sobre as rendas. Exemplos desta actividade son a masacre de Nebra
(Porto do Son, outubro 1916) ou en Sobredo-Guillarei (Tui, novembro de 1922).
Consecuencia da presión exercida serán as redencións dos foros, incluso
antes que a ditadura de Primo Rivera promulgase o decreto de 1926, que non fai
outra cousa que dar carácter legal a un feito xa asumido polos rendistas.
A terceira etapa corresponde cos anos da ditadura de Primo de Rivera
(1923-1930), na que proliferan sindicatos de signo católico que se tenden a
confundir co poder do estado. As súas actividades redúcense a unha
organización derivada da agricultura e a unha divulgación de adubos e
maquinarias polas aldeas galegas.
A cuarta etapa coincide coa Segunda República. O movemento agrario
mostra unha ampla diversificación ideoloxía, que vai dende a orientación católica
ata a comunista e nacionalista, a cal non é mais que apéndices das tendencias dos
partidos políticos existentes.
Neste contexto, o Estado comeza a transformarse nun mecanismo
intervencionista, que como a resposta a devandita crise, establece medidas
arancelarias que illaban a entrada de produtos, estimulando o mercado interno.
Coincidindo con Cabo Villaverde (1998), o caracter proteccionista do
Estado mediante aranceis, lonxe de favorecer a economía agraria, lastrouna,
tendo a falta de estimulo pola competitividade a principal causa do retraso no
acometer reformas estructurais nas bases produtivas e na transformación do
sector agropecuario. A concienciación do problema agrario, e o cada vez maior
poder que acada o movemento labrego, fai que o Estado argalle unha serie de
accións que apoien a innovación tecnolóxica. Nunha primeira fase e coma
herdanza do movemento ilustrado a Administración exerce unha intensa
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actividade lexislativa e teórica, que non adquire consecuencias prácticas reais e
completas ao non ter os medios para a súa difusión. A preocupación neste
momento limitábase a iniciativas educativas dirixidas aos distintos niveis
formativos. Así, as iniciativas estatais quedan a remolque das demandas de
propietarios e técnicos, os cales baixo un discurso rexeneracionista demandaban
a creación dunha rede institucional de escolas e centros de experimentación que
serven coma difusores das melloras tecnolóxicas.
Non é ata 1879, cando por medio dun Real Decreto28, polo que se crea o
Servizo Agronómico, o Estado comeza a organizar unha estrutura que permitía
difundir as innovacións técnicas, así como artellar ferramentas para a
experimentación agraria, de xeito que se iniciara as transformacións dun xeito
xeneralizado. No caso da veterinaria, esta organización ten coma antecedentes,
cando en 1847 se reforma a Xunta de Sanidade do Reino29, establecéndose unha
nova organización sanitaria, creándose a figura do subdelegado de Sanidade, un
por cada profesión sanitaria, a nivel de partidos xudiciais e das provincias. En
1855 promulgase a Lei Orgánica de Sanidade30 establecéndose xuntas municipais
e provinciais de Sanidade, nas que figura un veterinario coma vocal. A acción
que o veterinario exerce a prol da mellora pecuaria, sobre todo de tipo sanitario,
choca directamente co decreto agronómico de 1879, o cal sinala aos enxeñeiros
agrónomos coma responsables de informar do estado da gandería e industrias
derivadas, así como propoñer melloras para o fomento das mesmas. Esta
disxuntiva resolvese parcialmente coa reestruturación en 1907 dos servizos de
Agricultura e Gandería31.
Soamente, a finais do século XIX, comezase a facer evidente a acción
estatal en Galicia. Primeiro coa creación en 1882, da Escola de Veterinaria de
Santiago, iniciativa apadriñada por Montero Ríos, a cal facía a quinta das
existentes en España, despois das de Madrid, Zaragoza, Córdoba e León. En
1888 fundase na Coruña a Granxa Agrícola-Experimental, a cal non entra en
pleno funcionamento ata o 1897, baixo a dirección de Álvarez Muñiz, acadando
28

Real Decreto de 14 de febreiro de 1879. (Gaceta de Madrid de 16 de febreiro de 1879)
Real Decreto de 17 de marzo de 1847. (Gaceta de Madrid de 24 de marzo de 1847)
30
Lei de Sanidade de 28 de novembro de 1855 (Gaceta de Madrid de 7 de decembro 1855)
31
Decreto de 25 de outubro de 1907 (Gaceta de Madrid de 31 de outubro de 1907)
29
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o seu maior auxe de actividade baixo a tutela de Hernández Robredo. Estas dúas
institucións chamadas a xogar un importante papel no proceso de
transformación e mellora pecuaria, nacen baixo o amparo de intereses políticos
que os instrumentan como solución a crise agropecuaria. Ambos centros sofren
a desatención orzamentaria e institucional, que soamente en momentos puntuais,
e con máis demagoxia que realidades tanxibles, lle ofrece a estrutura do Estado.
Así, como expresa Alvarado Albo estes centros non pasan de ser magnificas
gaiolas pero sen ninguén que se preocupe polo alpiste32, quedándose en
institucións carentes de material e persoal axeitado, pero sobre todo de
actividades as cales cínguense máis as arelas persoais e compromiso por levalas a
cabo de directores destes centros coma Álvarez Muñiz e Hernández Robredo no
caso de A Granxa ou Tiburcio Alarcón, no caso de a Escola de Veterinaria, que
por unha planificación real que permitiran cumprir o papel renovador,
aproveitando por completo a súa potencialidade.
Neste senso, a Granxa de A Coruña a pesar das dificultades antes
mencionadas convertese en motor e punto referente das innovacións
agropecuarias, de xeito especial no seu ámbito de acción nos concellos limítrofes
a cidade de A Coruña. Así, a Granxa incorpora á agricultura galega aquelas
novidades que máis doadamente se podían adaptar a ela. As súas actividades
centrábanse na procura do incremento produtivo das explotacións agrícolas
galegas, mediante o emprego de capital técnico (maquinaria, fertilizantes
químicos, alternancia de cultivos) e, en segundo lugar, a mellora pecuaria
mediante a realización de cruces xenéticos, hixiene e sanidade pecuaria e mellora
na alimentación baseada nos forraxes e pensos. Este traballo de experimentación
vese completado coa actividade divulgativa do mesmo, mediante campos de
demostración en comarcas galegas, apoio os concursos de gando, cadeira móbil
de divulgación ou coa capacitación técnica da Escola de Peritos33.
Pola contra a Escola de Veterinaria de Santiago apenas mostra indicios de
actividade experimental e innovadora. Salvando excepcións como a de Abelardo
Gallego, o cal comeza na Escola de Santiago importantes estudos sobre
32

Prácticas Modernas nº 70, 1905
Fernández Prieto, L. A Granxa Agrícola-Experimental da Coruña (1888-1928). Xunta de Galicia.
Santiago.1988
33
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Histoloxía, a súa actividade practicamente limitase ao traballo docente, sendo
este dirixido a vertente ferrocrática, asociada mais aos traballos que viñan
realizando os albeitares, que os propios do veterinario científico. A Escola de
Veterinaria estará mais preocupada do continente que polo contido como así
veremos, sendo escasas as actuacións de caracter práctico e con ampla
repercusión para o campo galego, nas que compre destacar os traballos
realizados polo Catedrático de Zootecnia Pedro González y Fernández, dentro
das actividades do terceiro Concurso Rexional de Gandos de 1909, que tivo
lugar na Escola, acerca das características zoométricas das reses da raza galega.
2.2. DA VETERINARIA POPULAR A VETERINARIA CIENTIFICA
Tratar de contextualizar a veterinaria na segunda metade do século XIX,
entendese coma complicado, ao producirse neste período un dos principais
cambios que se levaron a cabo na profesión. Así, neste momento conviven o
final da Albeitería e o comezo da Veterinaria científica. Este período de vital
importancia comeza en 1793, data na que comezan os estudios oficiais de
Veterinaria en España, coa fundación do Real Colexio Escola de Veterinaria de
Madrid o 23 de febreiro dese ano.
Neste senso, cabe destacar as obras de Benito Hernández (2003) e de Vital
Ruiberriz de Torres (1983), as cales céntranse neste período, concluíndo que
dende o comezo dos estudios regrados de Veterinaria e a creación da Real
Escola, foron poucas as medidas reais as que se tomaron para que a veterinaria
predominara sobre a albeitería, ao contrario do que estaba a acontecer noutros
países, como por exemplo en Francia. Así, non é ata mediados do século XIX
cando a presión exercida polos veterinarios da época, en especial Nicolás Casas
de Mendoza, cando se suprime o Tribunal do Protoalbeiterato en 1850 e pouco
mais tarde a concesión de títulos de albeitar.
A principal razón desta supresión é a demanda dun recoñecemento social
da nova profesión, aínda que realmente o veterinario non adquiriría novas
funcións, lonxe da hipiatría e o ferrado da albeitería, ata comezos do século XX.
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No censo de 1860, publicado pola Xunta Xeral de Estatística en 1863, se
mostra que nese ano exercían a profesión en Galicia un total de 189 albeitaresveterinarios, o que representaba pouco mais do 2% do total do estado, o cal
contaba con 8.121 (Táboa 1).
Táboa 1. Distribución xeográfica do número de albeitares-veterinarios en
Galicia e o total de España e a súa relación co total de poboación segundo
o censo de 186034.
Nº habitantes

Densidade
poboación35

Nº albeitaresveterinarios

Proporción36

A Coruña

557.311

70,10

44

0,79

Lugo

432.516

43,88

25

0,58

Ourense

369.138

50,75

87

2,36

Pontevedra

440.259

97,94

33

0,75

Total Galicia

1.799.224

60,84

189

1,05

Total España

15.673.536

31,05

8.121

5,18

Porcentaxe
Galicia vs. España

11,48%

2,33%

Pódese ver, a diferenza na proporción de albeitares-veterinarios respecto a
poboación, supoñendo o número en Galicia un pouco mais de 1 por cada 10.000
habitantes, pasando a ser no resto de España de 5 por cada 10.000. Un factor a
ter en conta era a dificultade que representaba desprazarse para realizar os
estudios de Veterinaria (non é ata 1852 cando se crea a Escola de León e ata
1881 a de Santiago de Compostela) ou para realizar os exames para albeitar.
Ponse de manifesto a convivencia da Veterinaria e Albeitería, a pesar da
supresión do Tribunal de Protoalbeiterato en 1850. No censo engloba toda a
profesión no mesmo apartado. Así, é complicado definir exactamente o número
de cada grupo, xa que neste momento, chegan a coexistir ata 8 categorías
34

Fonte: Censo de la población de España, según el recuento verificado en 25 de diciembre de 1860, citado
en Benito Hernández, M. Del amanecer de las Escuelas de Veterinaria en España. Aportaciones al estudio
de la Historia de la Veterinaria. Valencia. Universidad Cardenal Herrera-CEU. 2003. pp 41-43.
35
Nº habitantes/Km2.
36
Proporción albeitar veterinario por cada 10.000 habitantes
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profesionais dependendo do grado de preparación. Había dende veterinarios de
1ª clase que tiñan estudados 5 anos na Escola de Madrid, veterinarios de 2ª clase
procedentes das Escola libres de Valencia, Sevilla, Alcala de Guadaira, Trigueros
(Huelva) ou Viator (Almería) e as Subalternas de Córdoba, Zaragoza ou León,
ata albeitares-ferradores examinados nos últimos anos do Tribunal de
Protoalbeiterato37. Nesta transición as funcións duns e outros non estaban
completamente definidas, confundíndose e ocasionando continuos
enfrontamentos. A modo de orientación para determinar o número de
veterinarios procedentes das Escolas, pódenos servir coma referencia o número
de estudantes que se atopaban nas Escolas 5 anos antes de que se realizara o
censo, sendo este un total de 939 estudantes. Constatase que o numero total de
veterinarios procedentes das escolas representaría pouco mais do 10% dos que
se recolle no censo de 1860 (Táboa 2).
Táboa 2. Nº de alumnos das Escolas de Veterinaria no curso 1854-185538
Escola
Total
Curso

Madrid

Córdoba

Zaragoza

León

1º

126

32

81

30

269

2º

154

26

77

29

286

3º

98

32

62

31

223

4º

93

93

5º

68

68

Total

539

90

220

90

939

Un segundo factor a ter en conta e a diferenza de albeitares-veterinarios
respecto ao resto do Estado seria o numero de reses. Así, pódese estimar tendo
en conta a proporción do número de veterinarios respecto ao número de reses
existentes nese momento en Galicia. Neste senso, en base aos censos pecuarios
de 1859 do Anuario Estatístico de España (Táboa 3) e de 1865 do Censo de la
Ganadería Española (Táboa 4), vemos como as provincias de A Coruña e Lugo
son predominantes no numero de cabezas.
37
38

Benito Hernández, M Del amanecer… Op. Cit
Fonte: Benito Hernández, M Del amanecer… Op. Cit.
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Do mesmo xeito, en función da densidade gandeira podemos comprobar
que son as provincias de A Coruña (52-120 cabezas por Km2) e de Pontevedra
(45-162 cabezas por Km2) as que presentan unha maior densidade, sendo a
media galega de entre 44-112 cabezas por Km2 e de 51-72 cabezas para o total
do Estado (Táboa 5).
Estas medidas son orientativas, xa que as diferenzas no número de
cabezas dun censo ao outro (en ocasión máis do dobre), hai que interpretalas
dentro da fiabilidade que os censos de finais do século XIX nos poidan aportar,
así como, o que aínda é máis seguro, a diferente interpretación do total de
animais, non tendo en conta as crías no censo correspondente ao 1859 e si no
caso de 1860. Aínda con esta diferenza, vese que a pesar de que a densidade
gandeira en Galicia é igual ou algo superior ao resto do estado, isto no se traduce
na mesma proporción no número de albeitares e veterinarios, sendo entre 1,45 e
0,57 por cada 10.000 reses no caso de Galicia, e de 3,12 e 2,22 para o resto do
Estado (Táboa 5). Isto é o que nos leva a pensar na precaria atención e coidado
que se tiña do gando, ou no seu defecto aqueles servizos demandados para as
reses eran a maioría das veces suplidos polo intrusismo de ferreiros, capadores e
menciñeiros.
Táboa 3. Distribución do censo pecuario segundo o Anuario Estatístico
de España de 185939.
Bovino

Porcino

Cabalar

Mular

Asnal

Ovino

Cabrún

Total

A Coruña

133.829

52.318

18.245

2.637

1.198

179.694

32.115

420.036

Lugo

100.908

73.919

9.465

3.078

691

145.808

40.087

373.956

Ourense

76.464

56.072

3.025

2.525

1.431

126.465

39.227

305.209

Pontevedra

67.549

31.136

2.580

2.602

538

78.340

21.377

204.122

378.750

213.445

33.315

10.842

3.858

530.307

132.806

1.303.323

1.869.148

1.608.203

382.009

665.472

750.007

17.592.538

3.145.100

26.012.477

20,26%

13,27%

8,72%

1,63%

0,51%

3,01%

4,22%

5,01%

Total
Galicia
Total
España
Porcentaxe
Galicia vs.
España

39

Fonte: Pérez Iglesias, M. L. La reserva ganadera de Galicia. Santiago. Instituto de Geografía Aplicada ,
CSIC. 1979
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Táboa 4. Distribución do censo pecuario segundo o Censo de la
ganadería Española de 186540.
Bovino

Porcino

Cabalar

Mular

Asnal

Ovino

Cabrún

Total

A Coruña

257.739

120.447

40.075

4.605

2.222

453.867

76.783

955.738

Lugo

174.828

160.952

20.805

4.333

1.509

387.887

94.045

844.359

Ourense

156.845

182.415

7.225

5.370

7.322

339.959

80.204

779.340

Pontevedra

174.142

124.765

10.789

6.012

1.978

354.601

57.199

729.486

763.554

588.579

78.894

20.320

13.031

1.536.314

308.231

3.308.923

2.904.589

4.264.817

672.559

1.001.878

1.290.814

22.054.967

4.429.576

36.619.200

26,29%

13,80%

11,73%

2,03%

1,01%

6,97%

6,96%

9,04%

Total
Galicia
Total
España
Porcentaxe
Galicia vs.
España

Táboa 5. Densidade gandeira e proporción albeitares veterinarios por res
nos anos 1859 e 1865
Total
reses 1859

Total
reses 1865

Nº
albeitares
veterinarios
1860

Densidade
gandeira
1859 41

Densidade
gandeira
1865 41

Nº albeitares
veterinarios/10.000
reses 1859

Nº albeitares
veterinarios/10.000
reses 1865

A Coruña

420.036

955.738

44

52,83

120,22

1,05

0,46

Lugo

373.956

844.359

25

37,94

85,67

0,67

0,30

Ourense

305.209

779.340

87

41,96

107,16

2,85

1,12

Pontevedra

204.122

729.486

33

45,41

162,29

1,62

0,45

Total
Galicia

1.303.323

3.308.923

189

44,07

111,89

1,45

0,57

Total
España

26.012.477

36.619.200

8.121

51,53

72,54

3,12

2,22

Así, a situación da veterinaria en Galicia a finais do século XIX distaba
moito de ser ideal. Nun escrito que o director da Escola de Veterinaria de
Santiago, Don Tiburcio Alarcón y Sánchez Muñoz fai en 1894, para manifestar
as dificultades da Escola de Santiago repasa a situación da profesión veterinaria
co campo galego.42.

40

Fonte: Pérez Iglesias, M. L. La reserva… Op. Cit.
Total número de reses/km2
42
O escrito non ten pé de páxina. Atopase reproducido integramente no libro de Manuel Rodríguez García
“Historia da Escola de Veterinaria de Santiago (1882-1924)”. Op. cit...
41
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Neste escrito achaca como unha das principais causa da escasa
matriculación de alumnos nesta Escola debido ao mal concepto que da
Veterinaria existe en Galicia, onde se considera ao veterinario coma un simple
ferreiro, así como a convivencia da profesión co intrusismo de menciñeiros e
capadores.
“Como causa tamén da indiferenza con que se miran os estudios
veterinarios en Galicia, debemos sinalar ese intrusismo sen entrañas que a cada
paso e a cotío ten fronte si o veterinario; pois se o home de ciencia, que ten que
vivir en continua guerra con homes ignorantes, sen atopar abeiro naqueles que
llo deberían prestar, chega a preferir abandonar a súa profesión a soportar unha
vida de contrariedades e desgustos, se cadra lle suceda ao veterinario quen, cos
seus estudios e cunha base científica ampla e completa, ten que gañar o sustento
no rural de Galicia e mesmo nas capitais e vilas de importancia”.
Neste contexto, a pesar da suspensión da emisión de títulos de Albeitería,
a perspectiva dos veterinarios non deixaba de ser pouco esperanzadora, tendo
coma principais lastres o intrusismo e a falta de recoñecemento social, derivados
aínda da herdanza da Albeitería, sendo unha situación común en todo o Estado.
Así, o Catedrático da Escola de Madrid Juan Téllez Vicén buscou renovar as
estruturas das escolas de Veterinaria e cohesionar á profesión. Entre os días 25 e
29 de outubro de 1883 consegue celebrar en Madrid o que seria o primeiro
Congreso Nacional Veterinario, ao que asistiron as figuras máis importantes do
momento dentro da veterinaria española, tales como Arderius, Darder, Espejo
del Rosal, Morcillo y Olalla, y outros. Aquel congreso tivo unha gran
transcendencia nos medios profesionais, os cales resaltan que era a primeira vez
que se reunía tan numerosa representación dunha clase social. Establecéronse
dúas principais liñas reivindicativas. Unha referente a ensinanza, acordando que
se solicitara o titulo de bacharelato en Artes, reformando as Escolas existentes,
intensificando a ensinanza en materias científicas como a Anatomía, Fisioloxía,
Patoloxía e ampliando estudios de Agricultura e Zootecnia fronte as de caracter
“manual” como podía ser o ferrado, postura que se mantivo ao longo do tempo
como podemos comprobar nun manifesto dirixido aos profesores de medicina
veterinaria que figura no “Veterinario Extremeño” de setembro de 1892.
“Cinco Escuelas en España para autorizar herradores encubiertos con
el mentido manto de Veterinarios, que esto y no otra cosas somos en el fondo,
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huelgan en absoluto. Para hacer herradores no hacen falta escuelas sino fraguas;
para hacer veterinarios se precisa en cambio una base científica que en general
no tenemos y una enseñanza especial que en manera alguna podemos recibir ni
se nos da”
Unha segunda demanda pasaba pola necesidade de creación dunha
organización profesional que se estendera a toda España mediante asociacións
provinciais. As accións asociativas anteriores, limitábanse ao carácter local
entorno as Escolas Veterinarias, en especial en Madrid, así como ao redor das
subdelegacións de Veterinaria que trataban de paliar as deficiencias de formación
das escolas e facilitaban o intercambio de opinións e de información. Por outra
banda, o asociacionismo tiña sido habitual entre os albeitares, os cales
organizábanse mediante confrarías primeiro e logo de xeito gremial, sen embargo
tanto unhas coma outros sempre tiveron un carácter localista, quedando a súa
demarcación reducida a un concello, e cando máis unha Agrupación de
Municipalidades.43
O primeiro colexio que se conformou en España foi o de Valencia, en
1896. A partir desta data son moitos os colexios veterinarios que se fundan, case
todos eles xa iniciado o século XX. É a partir da publicación do Real Decreto de
12 de xaneiro de 190444, que aproba a Instrución Xeral de Sanidade Publica,
cando se propicia unha maior creación de colexios, xa que esta permitía outorgar
o título de oficial aos colexios de médicos, veterinarios e farmacéuticos, se
contaban coas dúas terceiras partes dos profesionais da provincia. A colexiación
obrigatoria foi establecida polo Real Decreto de 28 de marzo de 192245,
converténdose todos os colexios en oficiais. Os estatutos foron aprobados pola
Real Orde, de Gobernación, de 13 de agosto de 192246 pola que se constitúen os
colexios oficiais de veterinarios en cada provincia, co carácter de colexiación
obrigatoria para todos os profesionais civís.

43

Moraleda Benítez, M. Aspectos históricos de las Asociaciones y Colegios Veterinarios de España.
Discurso de entrada como Académico de Honor na Real Academia de Ciencias Veterinarias. 20 de outubro
de 2004. Madrid. http://www.racve.es/actividades/historia-veterinaria/2004-10-20ManuelMoraleda.htm
44
Gaceta de Madrid de 22 de xaneiro 1904
45
Gaceta de Madrid de 30 de marzo de 1922
46
Gaceta de Madrid de 16 de agosto de 1922
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En Galicia, ao igual que sucedeu en Asturias, a xeografía e a dispersión
poboacional xogaría en contra da creación dos colexios provinciais47. Existe
unha breve noticia, publicada na “Gaceta de Medicina Veterinaria”, na que fala
dunha Sociedade de veterinarios galegos constituída entre agosto ou setembro de
1893, referíndose a un Regulamento da Sociedade de Veterinarios Galegos
publicado nesas datas no diario "El Pensamiento Galaico"48 e da que non se ten
máis constancia.
O primeiro colexio do que se ten coñecemento en fundarse en Galicia foi
o de Ourense o 15 de outubro de 1905. O seu primeiro presidente foi Cesáreo
Parada González. Non chegou a ser oficial, polo que cabe pensar que durou
pouco tempo49. Non seria ata o 11 de decembro de 1923, cando se conforma o
Colexio Oficial de Ourense, baixo a presidencia de Xavier Prado Rodríguez,
“Prado Lameiro”, xa ao abeiro do Real Decreto de 28 de marzo de 1922.
Na provincia de A Coruña non se atopou documentación referente a
creación dalgunha asociación colexial ata 1915 onde, Gordón Ordás nunha
conferencia pronunciada en Guadalaxara en decembro de 1915 titulada “Cultura
y dinero”50, fala da creación dunha Federación Rexional de Veterinarios Galegos
sendo esta a segunda en constituírse deste tipo en España, tras a de Cataluña.
Esta federación pactada na Asemblea Rexional Veterinaria celebrada entre o 2 e
4 de outubro de 1915 na Escola de Veterinaria de Santiago, tivo unha efémera
actividade, xa que o propio Gordón Ordás fala da súa desaparición meses mais
tarde. Esta corta vida fixo que aínda que nacida coa intención de aglutinar a
todos os veterinarios de Galicia, o seu ámbito real de acción se limitase a Escola
de Santiago e a cidade de A Coruña. Os posteriores intentos de asociacionismo
na provincia, terán en Rof Codina a un dos seus principais promotores, como
veremos mais adiante.

47

Camarero Rioja, F. Investigación acerca de la fundación de los colegios de veterinarios de España. Libro
de actas del X Congreso Nacional, IV Iberoamericano e I Hispanoluso de Historia de la Veterinaria.
Olivenza, Badaxoz, 22-24 de Outubro de 2004.
http://www.colvet.es/aehv/pdf/Libro%20de%20actas%20Olivenza.pdf
48
Gaceta de Medicina Veterinaria, Agosto-setembro 1893, pax 93
49
La Veterinaria Española. 20 noviembre 1905
50
Esta publicado un extracto da mesma en Gordón Ordás, F. Mi evangelio profesional (1963). Ed Fascimil
Colección Polifemo (2007). Pax 211-218.
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No caso de Lugo, hai unha nota publicada na “Gaceta de Medicina Zoológica”
de 190751 onde fala da creación dunha asociación provincial. Camarero Rioja,
supón que pola data de creación, posiblemente Juan Rof fora o Presidente e
promotor da mesma52.
Na provincia de Pontevedra declarase a súa corporación oficial en 1915,
polo que posiblemente a súa data sexa un pouco anterior. Declarase oficial ao
estar constituída por 30 dos 31 veterinarios da provincia53. Aparece na “Gaceta de
Ciencias Pecuarias” de 191554, que dita corporación nomea coma Presidente de
Honor a Eusebio Molina Serrano.
2.3.- A ESCOLA DE VETERINARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(1882-1924)55
A Escola de Veterinaria de Santiago crease baixo o amparo dunha acción
institucional concreta do deputado galego Eugenio Montero Ríos, o cal dende o
seu enrellado institucional e caciquil, e coa proclama de dar resposta a crise
finsecular e de fomento do sector agropecuario da rexión, convertese en
principal artífice da súa consecución e mantemento.
Así, no mes de novembro de 1881, por iniciativa da Deputación da
Coruña acordouse solicitar ao Goberno a necesidade de restablecer na
Universidade Literaria de Santiago as Facultades de Letras e Ciencias ata a
licenciatura, así como a ampliación da de Dereito coa sección de Administración.
O Concello de Compostela acolle positivamente a iniciativa da Deputación e
acorda prestar a súa adhesión ao proxecto elevando unha exposición ás Cortes.
O Concello remite tamén unha carta a Eugenio Montero Ríos, deputado por
Acumulación, o 18 de novembro de 1881 e acompañada da exposición que
enviaran ao Goberno, solicitándolle a defensa de dita demanda no Congreso dos

51

Gaceta de Medicina Zoológica. 1 febreiro 1907, pax 55.
Camarero Rioja, F. Investigación acerca da la fundación de los colegios veterinarios…op. cit
53
Real Orde do 26 de xuño de 1915. (Gaceta de Madrid do 27 de xuño de 1915).
54
Gaceta de Ciencias Pecuarias. 1915, Pax 88.
55
Sobre a Escola de Veterinaria de Santiago Manuel Rodríguez García elaborou unha tese doutoral, dirixida
por Cordero del Campillo empregando os arquivos existentes na Facultade de Veterinaria de León. Extracto
deste traballo esta publicado polo Servizo de Publicacións e Intercambio científico da USC coma “Historia
da Escola de Veterinaria de Santiago (1882-1924)”
52
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Deputados56. Ante esta petición Montero non se demora en responder e o 23 de
novembro e escribe a Santiago dicindo:
“… al recibir la exposición pidiendo el restablecimiento de varias
enseñanzas en esa Universidad ya la Comisión de presupuestos, con el
beneplácito de los Sres. Ministro de Fomento y de Hacienda habían incluido
en el de Fomento la partida necesaria para completar la enseñanza en la
sección de Ciencias Físico-Químicas de la Facultad de Ciencias hasta la
Licenciatura y para establecer una ESCUELA DE VETERINARIA.
En este presupuesto no ha sido posible obtener mayor desarrollo de la
enseñanza en ese puesto, pero confiamos que ya en el próximo habrá de
conseguirse algo más.
A tan satisfactorio resultado han contribuido todos los señores
diputados y senadores de las cuatro provincias de Galicia, gestionando con el
senador por esa Universidad (José Montero Ríos) y conmigo los autos, en
representación de todos ellos una Comisión compuesta de los Sres. RomeroOrtiz, Álvarez Bugallal, Linares Rivas, Martínez, Orense, Pardo
Montenegro, Quiroga, Urzáiz y Medina Vítores, los cuales con el más vivo
celo han contribuido muy eficazmente al éxito obtenido”57.
Foi nunha comisión de senadores e deputados galegos que se desenvolveu
en Madrid en novembro de 1881 (na que é de supor que se atoparía tamén
Eugenio Montero Ríos) onde se acordou pedir a construción dunha Escola de
Veterinaria para Santiago.
Unha comisión que contou ademais co apoio da Sociedade Económica de
Amigos do País por unha banda e coa do deputado liberal Benito Hermida.
Incluída nos orzamentos confeccionados para o ano 1882 coa cantidade de
42.000 pts58, instalouse no Edificio de San Clemente e foi considerada en todo
intre como unha das mellores adquisicións para a rexión.
A Escola de Veterinaria comeza a súa actividade académica en outubro de
1882 unha vez que se nomea para director desta a Pedro Aramburu e Altuna,
Catedrático de Anatomía Xeral e Descritiva. Para matricularse nos cursos era
56

A figura de Montero Ríos xogou un importante papel na creación e mantemento da Escola de Veterinaria
de Santiago. Barral Mártinez, describe a vinculación de Montero Ríos e a Escola de Veterinaria dun xeito
mais pormenorizado en “E. Montero Ríos e a cidade de Santiago”. Memoria de Tese de Doutoramento.
2005.
57
Arquivo Histórico Universitario de Santiago (AHUS). Serie Universidade. Cit. en Barral Mártinez, M. Op.
cit
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preciso ter aprobado o ensino elemental e posuír ademais coñecementos en
Aritmética, Álxebra e Xeometría. O día 3 de novembro comezan as clases e o
curso abriuse con 24 alumnos59.
No período no que a Escola de Veterinaria estivo en San Clemente (18821914), compartiu instalacións coa Sociedade Económica de Amigos do Pais e
coa Escola de Artes e Oficios. Así, neste tempo houbo unha preocupación e
unha necesidade constante en dotar a Escola de material e espazo axeitado para
realizar as súas funcións.
As primeiras ameazas de supresión da Escola de Veterinaria comezan en
1893, cando o ministro de Fomento D. Segismundo Moret y Prendergast expón
a instauración dunha estación pecuaria na cidade de Santiago, de xeito que de
forma encuberta continuarase mantendo a Escola de Santiago. Neste senso o
Marques de Aguilar solicítalle a supresión da Escola de Santiago e o traslado dos
equipos materiais e humanos a Barcelona, como se sinala no diario catalán “La
Dinastía”:
“Me ha extrañado, y perdóneme S.S que se lo diga de esta manera tan
directa, que S.S, que conoce tan perfectamente la organización de los servicios
del Ministerio de Fomento, haya sustituido la Escuela de Veterinaria que hay
en Santiago por una estación pecuaria, sin tener en cuenta el decreto de 30 de
Julio de 1882 estableció que en las granjas de escuelas experimentales situadas
en distritos en que fueran necesarias estaciones pecuarias, quedasen estas
instaladas, habiendo dicho decreto dispuesto también cual debía ser la
organización de estas estaciones pecuarias, una de las cuales era la del La
Coruña; es decir a cuatro pasos de Santiago, donde ahora quiere crear S.S
una igual, pero dependiente de la Dirección de General de Instrucción Pública.
A mi juicio, esas estaciones son las que se establecía el Real Decreto de 30 de
Julio e han de ser una mera Escuela de Veterinaria con el nombre de
Estación Pecuaria, establecida únicamente para satisfacer los deseos de una
población determinada. Perdóneme S.S que en esto sea algo duro, con
aspiración particular, pero me parece que eso sucede en Santiago, donde creo
que el señor Ministro de Fomento trata de establecer esa estación pecuaria por
indicación del señor Vicenti.

58
59

Lei de orzamentos, do 31 de decembro de 1881
Barral Mártinez, M. Op. cit
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La escuela de Veterinaria de Santiago no tenia mas que tres alumnos
y tuvo que subvencionarla la Diputación provincial de La Coruña. (El señor
Vicenti: Precisamente por eso se hace la reforma). En cambio se suprime la de
León, que tenia mas vida, y se imposibilita que se establezcan en otras partes,
como en Barcelona, cuyo ayuntamiento y cuya Diputación provincial la han
solicitado con solo que el Estado lleva allí el personal de la escuela de
Santiago.”60
Baixo esta ameaza, Montero Ríos, volveu exercer o seu mecenazgo
“aconsellando” ao presidente da Deputación de A Coruña, Enrique Fernández
Alsina, marqués de Loureda, a posibilidade de que as deputacións subvencionase
unhas bolsas de estudio, de xeito que se puidera incrementar o número de
matriculados da Escola e fora imposible o seu traslado ou peche. Esta ameaza
deu lugar a unha campaña por parte de todas as corporacións galegas, solicitando
a permanencia da Escola en Galicia, así como a construción dun edificio
dedicado unicamente para a localización da Escola e onde esta puidera
desenvolver un completo programa de ensino e experimentación.
O 20 de outubro de 1894 o reitorado enviou un informe ao alcalde e ao
concello para que puideran tramitar a solicitude de construción do citado
edificio. No concello, presidido por Ramón Sanjurjo, a proposta foi ben recibida
comprometéndose a ceder gratuitamente o solar preciso para as obras,
comunicándollo por carta ao Director Xeral de Instrución Pública, un dos
xenros de Montero Ríos, Eduardo Vincenti, o cal dispuxo que fora o arquitecto
Antonio Bermejo y Arteaga o que procedese á formalización do proxecto coa
elaboración dos planos para a construción dun novo edificio para Escola de
Veterinaria en Santiago61. Dito edificio toma como modelo a escola francesa de
Alfort, sendo a zona elixida para a súa localización a saída da cidade cara
Ourense, no lugar da Tenencia do Hórreo. Non é ata 1898 cando se aproba a
construción dun novo edificio para a Escola e unha Estación pecuaria anexa62,
aínda que esta aprobación non se vería materializada ata anos mais tarde, debido
a diferentes recursos e falta de partidas orzamentarias. Ademais existía unha
incomprensible desaprobación dun grupo de Catedráticos da Escola, os cales
60

Discurso notable. La Dinastía. 27 de xullo de 1893. Barcelona
AHUS. Escúela de Veterinaria. 1894-1912. Carta de Vicenti a Sanjurjo, 10.12.1894
62
Real Decreto de 2 de setembro de 1898 (Gaceta de Madrid do 9 de setembro de 1898)
61

Páxina 30

Veterinaria e mellora pecuaria na Galicia “antre dous séculos”(1874-1931)

eran reaccios ao mantemento da Escola de Santiago. Así, o 5 de febreiro de 1897
dirixen un escrito ao Ministerio de Fomento onde argumentan que debido ao
gran gasto que suporía dotar as Escolas de Veterinaria existentes de
infraestruturas e materiais suficientes que aseguraran a correcta calidade docente
e pedagóxica, seria conveniente suprimir unha ou dúas escolas levando as que
ficaran o persoal e material excedente63. Neste senso cabe recordar que a maioría
do corpo docente era foráneo, os cales vían a Escola de Santiago coma entrada
para conseguir a praza de Catedrático, aceptando o “exilio galego” a espera do
traslado a outras escolas. Isto fai pensar que detrás da proposta anterior, centrada
na defensa da clase veterinaria e optimización dos recursos existentes, se atopase
a intención de volver aos seus lugares de orixe.
O día 25 de marzo de 1903, nun acto presidido polo deputado Montero
Ríos, colocase a primeira pedra do novo edificio do Hórreo. Ante a proximidade
de rematar as obras do edificio, a xunta de profesores remítelle ao Ministerio o
14 de setembro de 1912 un informe que baixo o titulo “Exposición razonada de los
medios materiales que se consideran necesarios para instalar y sostener debidamente a la
Escuela y su Estación Pecuaria, en el nuevo local que para la misma se ha construido”,
dispón dunha relación detallada das necesidades para a súa entrada en
funcionamento. O custo do mesmo ascendería a 54.161,22 pesetas, e unha
asignación anual de 11.300 pesetas. Ao non acadar resposta e unha vez que o
edificio xa fora entregado definitivamente en outubro 1913, o 2 de novembro o
director da Escola dirixiuse de novo ao Ministerio e nesta ocasión deixou
patente a urxente instalación do centro nos novos locais. Sen embargo, o
ministerio denega atender a nova instalación, tal e como se solicitaba,
xustificando que a falta dun novo orzamento impedía atender a tal solicitude;
comunicaba tamén que non se podería acadar ata 1915 unha nova partida
económica, momento no que si se podería solicitar o material científico máis
urxente64. O novo edificio inauguraríase o 2 de outubro de 1915.
Dende a inauguración do curso en 1915 e ata o ano 1924 funcionou como
tal. Neste último ano o Directorio Militar presidido polo Xeneral Primo de
63
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Rivera, co pretexto da necesidade de reducir o orzamento e debido ao escaso
número de alumnos matriculados nos cursos que se sucederan dende a súa
inauguración, fixo desaparecer do orzamento xeral para o ano económico 19241925 a partida destinada a esta Escola quedando suspendida “en medio dun autismo
da sociedade galega, presta a vitorear ó dictador cada vez que se asomaba por Galicia, pero
muda ante tal espolio”65. Na actualidade o Pazo do Hórreo é sede do Parlamento de
Galicia, o cal comeza a funcionar, unha vez rehabilitado e restaurado como tal, o
día 1 de marzo de 1989.

65
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3. PERFIL BIOGRÁFICO DE JUAN
ROF CODINA
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3. PERFIL BIOGRAFICO DE JUAN ROF CODINA
3.1.- PRIMEIROS ANOS
Juan Rof Codina nace o 31 de agosto de 1874 en El Prat de Llobregat
(Barcelona) no seno dunha humilde familia catalá. O seu pai D. Pablo Rof
Xirinachs posuía un modesto obradoiro de ferrería e cerrallería, co que sostiña a
súa muller dona Micaela Codina Portillo e os seus catro fillos, Miguel, Teresa,
Juan e Alfonso. Juan foi o terceiro en idade, aínda que era o mais forte dos seus
irmáns. Cita na súa carta “Recordar es vivir” 66
“El niño mayor fui yo, que todavía en mi pueblo natal me recuerdan
como “el Noy gran de pan Farre” y la “Xica de can Codina”
Rof Codina sempre procesou un gran amor pola súa nai, dona Micaela,
quen o ver que o seu fillo tiña condicións para o estudio, non escatimou en
coidados e sacrificios para que este aproveitara a escola, e logo mais tarde fora a
Madrid a estudiar Veterinaria.
“...mi madre no me permitía salir de su regazo, sin tomarme las
lecciones, y revisar los ejercicios que me ordenaba el maestro”
A familia Rof, ademais do obradoiro, posuía unha hectárea de terra de
labranza, unha pequena horta, un galiñeiro con coelleira e un porco de cebo,
para o consumo da familia. Gustáballe a Juan o gando xa de pequeno, e o saír da
escola axudáballe, cos seus irmáns, a súa nai no seu coidado. Estas pertenzas
serán hipotecadas para salvar a Rof de ir a guerra en Cuba.
Ata os 14 anos Juan Rof vai a escola. A dicir polo seu mestre, “Juanito era el
chico mas inteligente y aplicado en el colegio, obediente y serio, estudioso y trabajador, pero
siempre alegre, con corazón de ángel, que durante unos cuantos años fue el mejor ayudante de su
padre”.67 A este mestre recórdao Rof como un verdadeiro pedagogo na súa
época, mais tarde o axudara e asesorara durante os primeiros anos de Veterinaria.
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A carta “RECORDAR ES VIVIR” é un dos documentos mais importantes que nos quedan de Rof Codina.
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recordos de infancia, xuventude, estudios en Madrid e outros desacougos.
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Ao deixar a escola, axuda ao seu pai coma aprendiz na ferrería chegando
aos 2 anos, a oficial de cerralleiro pero sen destacar na forxa. Así un día
confésalle ao seu pai
“... a mi no me gusta la herrería; lo que yo quiero ser es maquinista”
Inaugurárase naquela época o primeiro tramo do ferrocarril directo a
Madrid, chegando solo a Vilanova i Geltrú, onde radicaba o deposito de
maquinas. Tiña Rof un tío maquinista, xefe do deposito, ao que admiraba
tódolos días o pasar pola estación do Prat, levando o tren a Barcelona. Subía
moitos días a maquina co permiso do seu admirado tío, co que ía a Barcelona e o
traia a casa o seu regreso, sendo esta a súa maior distracción.
Juan Rof díxolle ao seu pai que quería ser maquinista coma o seu tío, e o
seu pai non se negou parecéndolle boa idea. O ferreiro do Prat non podía
esquecer o 24 de outubro de 1848, cando se abriu a liña Barcelona-Mataro, a
primeira en España. Vía en ser maquinista un bo porvir para o seu fillo. O
problema xurdiu cando chegou o momento de costear os 3 anos que facían falta
pasar fora da casa para ser aprendiz de mecánico, sen cobrar un céntimo durante
este tempo de aprendizaxe.
Don Pablo con gran esforzo decidiu costear o seu fillo os tres anos de
aprendiz que se esixían, coa condición de que se mantivera despois polos seus
propios medios. Unha amiga da casa convenceu a don Pablo e dona Micaela que
pagaran a Juan os 3 primeiros anos de estudio da carreira de Veterinaria en
Madrid xa que logo podía vir de veterinario a vila para suplir a outro tío seu que
exercía nesa zona.
Conforme Rof Codina, marchou a Madrid. Súa nai equipouno das roupas
precisas, dándolle consellos e advertencias dos perigos que lle ían a correr,
facendo votos para que seguira sendo bo estudante. Ocupou esta o seu posto de
axudante no taller, cando había que machucar o ferro da forxa, traballo duro
para unha muller, por non poder soster outro oficial.
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3.2.- ESTUDIOS EN MADRID
Marchou Juan Rof a Madrid, cando contaba con 17 anos, a estudar na
Escola Superior de Veterinaria. Examinouse do ingreso o 25 de setembro de
1891, aprobando co nº 36 e matriculándose do 1º ano, o cal comprendía 4
materias. Conta Rof Codina que ao ver os libros acovardouse do seu volume.
Pediulle logo consello ao conserxe da Escola, aconsellándolle que estudara tan so
a física e química, que podía preparar no seu pobo e examinarse en setembro,
como fixera outro catalán. Regresou con dito propósito a súa casa. Rof Codina
volve a ocupar un posto no obradoiro, dedicando a noite a preparar a Física e a
Química co seu antigo mestre.
Fundouse por aquel entón en El Prat, unha Colonia Agrícola, que ocupou
gran parte do delta, convertendo en terras de cultivo unha extensión pantanosa,
cubríndoa con area que se atopaba onde hoxe esta o actual aeroporto. De
Francia, se trouxeron arados Brabart, adquirindo bois para o traballo,
encomendando ao pai de Rof Codina, o ferrado dos animais e o mantemento e
reparacións necesarias. Na granxa construiranse cortes, porqueirizas e pendellos,
facendo seu pai moito traballo. Isto fixo que Juan Rof se puxera en contacto cos
novos progresos técnicos que viñan de Europa, a súa vez que seu pai alcanzaba
saneados ingresos, pudendo soster a un oficial e permitindo a Rof estudar en
Madrid.
En setembro de 1892, Rof volve a Madrid a examinarse de Física e
Química, aprobando, esta materia. Quedase en Madrid para continuar os
estudios, matriculándose como alumno oficial nas materias que lle quedaran de
primeiro curso e asistindo a clase de 2º como alumno libre, polo medo de ser
recrutado como soldado, e poder examinarse antes do seu ingreso a filas.
Neste segundo ano comparte clases de Anatomía co que será na súa vida
ademais de amigo e compañeiro, moitas veces o seu salvador.
“A mi lado se sentaba un compañero, casi un niño, que tomaba
apuntes en taquigrafía, se llamaba Juan Téllez López68”.
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Estes simpatizaron e comezaron a estudar xuntos. Juan Téllez levouno a
súa casa e a súa nai, a señora Mª Francisca López y López, viúva de Juan Téllez
Vicen, eminente catedrático, acolleu a Juan Rof na súa casa. Di Rof Codina
sobre dona Francisca:
“Me considero un hijo más demostrando sus afectos por Téllez y por
mi, a los catedráticos”.
Examinase o 13 e 17 de xuño de 1893 da materia de Anatomía xeral e
Descritiva, na que alcanza a cualificación de notable. Durante o verán volve ao
Prat ocupando de novo a posto no taller do pai, mentres que pola noite prepara
Fisioloxía na escola nocturna.
Chegada a idade de entrada en quintas, o 9 de decembro 1893, no sorteo
correspondeulle ir o servizo coma soldado de Infantería. Marchou a Madrid ó
empezar o curso, pero volveu a matricularse por libre debido o servizo militar.
Examinouse en xaneiro das materias de 2º, e a nai de Juan Téllez volveu a
interesarse por el, e con benevolencia o catedrático aproboulle fisioloxía. Don
Juan Rof admite na súa carta “Recordar es vivir” con nobreza estas axudas.
Regresa en febreiro ao Prat, ata o 7 de marzo de 1894 no que ingresou en
filas, destinado ao Rexemento de Infantería de Xirona, de guarnición en
Zaragoza. Xa aquí hai anécdotas da súa xenerosidade e trato aberto que tanto lle
axudaría o longo da súa vida.
“Siendo soldado, mi madre en las ocasiones que tenia, me mandaba
chorizos, frutas y pasteles, etc,... que yo compartía con mis compañeros y mi
padre me remitía algo de dinero”.
Nunha de estas “reunións” consegue que sexa destinado, ao rematar a
instrución e por medio dun tenente, a Madrid como soldado, ao Rexemento de
San Fernando, ao cal chega a finais de abril do mesmo ano. Aquí o capitán da
compañía, fora compañeiro de escola da nai de Juan Téllez e cando esta o soubo,
foi visitalo e pedirlle que se interesara por Rof. Os dous meses vese rebaixado do
servizo, para que asistise a clase e se puidera aloxar na casa de dona Francisca.
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A intención de Juan Rof neste terceiro curso, era atopar unha ocupación a
cal lle supuxera ingresos e poder manterse por si mesmo, sen a axuda dos seus
país. Como tiña o curso aprobado, dedicouse a practica da farmacia e asistir a
noite a clases de taquigrafía e francés no Ateneo, xunto con Juan Téllez.
Matriculado de forma oficial no terceiro curso, dende o primeiro día o
catedrático distinguiu a Juan Téllez e mais a Rof, por mediación de dona
Francisca. En xuño de 1895 examinase das materias de Patoloxía Xeral e Clínica
Medica aprobando con Notable, de Farmacoloxía e Arte de Receitar con
Aprobado, Zootecnia con Notable e Medicina Legal con Sobresaínte.
Ao rematar o curso continuou a practica da farmacia e en setembro
colocouse de practicante na Farmacia da Viúva de Lobiaga da rúa Calatrava en
Madrid. Ao coincidir o seu horario de clases coas dun fillo da casa, fixo
imposible o poder continuar na farmacia, renunciando a praza a primeiros de
outubro, ao comezar a clases. Cubriu despois unha vacante na farmacia de don
Jose Pérez Negro da rúa da Ruda nº 14, onde practicara, e foi admitido como
dependente con horas de clase, comida e roupa limpa, quedando os seus país xa
exentos do seu mantemento.
O 24 de febreiro de 1895 estalla a segunda Guerra de Independencia de
Cuba con figuras ao fronte da contenda coma José Martí (morto en combate o
19 de maio dese ano), Máximo Gómez, Antonio Maceo, Calixto García e outros
próceres cubanos. España concentrou mais 200 mil homes en territorio cubano
para reprimir a revolución independentista. Como Juan ingresara xa nun
rexemento, del tiñan que saír soldados co fin de formar un Batallón Peninsular
Expedicionario.
“Durante el curso, se celebro el primer sorteo de soldados para formar
un Batallón Peninsular destinado a Cuba y me toco un bola negra. El
Capitán consiguió mi permuta con otro compañero de nombre León Bravo,
previo el importe de 70 duros que me envió mi padre”.
Nada mais chegar a illa o batallón entra en combate , habendo moitas
baixas, que houbo de emprazar cun novo recrutamento, para mandar novas
forzas a Cuba. Outro vez unha bola negra marcaría a vida de Rof Codina,
poñendo nunha situación complicada.
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“Un segundo sorteo para Cuba, deshizo mi gozo, tocándome otra bola
negra, que solucioné con otra permuta de 70 duros, que me libro de ir a Cuba
nuevamente; pero mi padre tuvo que pedir prestados aquellos 70 duros”
Foron este anos duros para a familia de Rof Codina. O propio Juan Rof
conta como tiña que compartir co fillo do dono da botica, unha capa, de xeito
que arranxaban para que os horarios na botica dun deles coincidise para que o
outro fose coa a capa as clases.
En xuño de 1896 examinase das materias de Operacións, Apósitos e
Vendaxes; Obstetricia; Procedementos para o Ferrado; e Forxa e
Recoñecemento de animais, obtendo as notas de aprobado para a 1ª e a 4ª
materia e de sobresaínte para a 2ª e 3ª. Durante as vacacións de verán, aínda que
esta na farmacia, funda xunto a Juan Téllez López e Gabriel García, unha
academia de repaso para os estudantes dos tres primeiros cursos de veterinaria.
Por ter notas de sobresaínte, en outubro de 1896 fixo oposición a estudante
pensionado de 5º curso, praza que acadou, tendo como premio matricula e titulo
gratis.
Xa próximo de rematar os seus estudios na Escola de Veterinaria, Cuba
volveu a alterar a súa vida. Desta vez a ameaza parecía inevitable, xa que non
habería sorteo, todo o rexemento tería que marchar. Pero unha disposición
oficial permitía que unha permuta cun licenciado, anularan os sorteos sucesivos.
O dono da farmacia, don Jose Pérez Negro, logrou un militar licenciado nunha
axencia por 750 pesetas, que emprestou a Juan Rof. En xuño de 1897 examinase
de Historia Natural, a cal correspondía a primeiro curso, obtendo un Notable e
Sobresaínte na de Agricultura, Zootecnia, Dereito Veterinario e Policía Sanitaria.
O 15 de xuño examinase da revalida obtendo a nota de aprobado en todos os
exercicios, e así o titulo de Veterinaria.
3.3- O CORPO DE VETERINARIA MILITAR E CHEGADA A GALICIA
O 23 de xullo de 1897 presentase a oposición para ingresar no Corpo de
Veterinarios Militares. Rof Codina xunto con Juan Téllez e Gabriel García. O
mesmo tempo, animados por dona Francisca Téllez, preparan as cátedras
vacantes para entrar na Escola de Veterinaria de Madrid.
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Os tres aproban as oposicións entrando no Corpo de Sanidade Militar,
acadando Rof o numero 3 da convocatoria (Real Orde de 21 de outubro)69.
Debido a inexistencia de vacantes durante un ano, os tres continúan coa
academia que fundaran, compaxinando Rof Codina co seu traballo na farmacia.
O 14 de xullo de 1898, ascende a tenente veterinario militar (veterinario 3ª), e
recibe a orden de incorporase de forma urxente en Vigo, as baterías do 3º
Rexemento de Artillería de Montaña da Guarnición de Lugo. A prontitude da
súa incorporación debeuse, a posibilidade dun suposto ataque da escuadra
americana a ría de Vigo.
Neste momento segundo conta Rof Codina xorden dous problemas, o
uniforme e a viaxe ata Galicia, os cales tiña que pagalos el mesmo. O uniforme
encargoullo a un xastre, conseguindo que este aceptase de cobralo a prazos,
baixo o aval de don Jose Pérez Negro. Para a viaxe a Vigo, Rof Codina foise o
Goberno Militar de Madrid, alí o capitán secretario recriminoulle que aínda non
marchara para o seu destino. Déronlle dúas pagas adiantadas e aquel mesmo día
partiu para Galicia.
“Me presente en Vigo el 14 de Agosto y el 16 asistí a la fiesta de San
Roque, siendo obsequiado por un compañero con una merienda en la que
tomamos ostrones de Puente Sampayo que me ocasionaron una infección
intestinal, que me postraron en cama”
Isto obrígano a retirarse a Lugo, a sede do rexemento, onde chega o 21 de
agosto gravemente enfermo. Alí un ferreiro do rexemento, puxo a Rof Codina
en contacto coa familia de don Ramón Carballo y Pardo, veterinario el e tamén
seu fillo maior José, e mais tarde tamén o seria o seu outro fillo Jesús. A familia
Carballo viña dando aloxamento os veterinarios militares. Pediulles que
hospedaran a Rof, para ser mellor atendido da doenza. Dona Mª Angela
Lameiro, esposa de Ramón Carballo, compadeceuse de Rof e consentiu a
recibilo.
“Durante mi enfermedad Mª Angela, que me vio como al hijo que
perdiera recientemente de tifus en Valladolid durante el servicio militar,
compadecida, en el acto accedió a ello”
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Restablecido dos seus quebrantos recorre Lugo e comeza a oír falar de
enfermidades que están a afectar o gando da zona. O gripo, a nacida, e o mal da
sangue dos mulares descoñecidas para el.
”Aquellos nombres eran nuevos para mi. Nunca los había oído.
Durante bastante tiempo estuve mirando libros de texto y revistas y en ellos no
aparecían aquellas enfermedades”
Consultan a Rof, como veterinario que é, si coñecía o tratamento das
enfermidades anteriores. Rof solicita coñecer algún caso, o que non logra ata
preto de dous anos. Don Ramón Carballo, co maior do seus fillos, José, tiñan
unha ferrería en Lugo, que primeiro estivo no barrio de El Puente, e logo na
Praza da Feira. Toma na casa dos seus anfitrións contacto cos costumes do país.
Axiña comeza a acudir as feiras e sae ao campo interesado nos problemas da
gandería.
“Al reponerme, por ser plaza montada, aprendí a montar a caballo,
adquirí el equipo necesario para ello y salía muchos días de paseo con oficiales,
el profesor de equitación y con un amigo, visitando las ferias de la comarca,
gozando de las bellezas de ella”
“... para reponerme, durante la convalecencia, el trato que recibo de
Mª Ángela era selecto y en las veladas me gustaba mucho debatir con ella, que
en gallego me refería pasajes de su aldea, al lado de su tío sacerdote de una
parroquia. Estime tanto su aprecio, que me permití rogarle que me considerase
como un hijo mas y le autorizaba para que si me veía proceder mal, me lo
advirtiera a fin que me enmendara”.
Segue en Lugo preparando as oposicións para as Cátedras de Fisioloxía e
Hixiene da Escola de Veterinaria de Santiago. As oposicións para esta cátedra
foran xa convocadas en 189770, quedando vacantes as prazas por non obter a
maioría absoluta de capacidade ningún dos opositores71. Estas prazas non
volverían a convocarse ata 190072, estando entrementres desempeñando as
funcións destas cátedras Don Tomas Pérez Nieto, profesor auxiliar de Fragua.
Unha vez convocada, Rof Codina presenta para optar a praza un traballo sobre
“La célula y sus funciones”, pero seria Juan Téllez López quen aprobaría a
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oposición, o cal ocuparía o posto de Catedrático numerario de Fisioloxía,
Hixiene, Mecánica Animal, Aplomos, Pelos e modos de Reseñar da Escola de
Santiago ata o 6 de abril de 1904, que volvería ao Corpo de Veterinaria Militar,
de onde procedía. Este é o único caso de renuncia dun catedrático para pasar o
corpo militar73.
O seu labor no cuartel era principalmente de hixienicista, e deste modo
aproveita os seus coñecementos para iniciar o seu labor publicista, sendo o 28 de
outubro de 1899 no xornal lucense “La Idea Moderna” cando publica o artigo
titulado “La cuestión de la carne”, sendo esta a primeira colaboración cun xornal.
Neste artigo, Rof fai denuncia das prácticas fraudulentas dos carniceiros
en Lugo. Neste senso insiste no alto porcentaxe de ganancia que este levan na
compra venda da carne. Para elo pon un exemplo dos gastos que orixina a
compra da res na feira, así como os correspondente a súa matanza, e o compara
cos beneficios da venda da carne.
“Nuestro objeto es demostrar que sin atentar contra los derechos que
asisten a los tablajeros, puede tasarse el precio de la carne, hallándose Lugo de
obtenerla mas barata y mejor que la suministrada actualmente, sin perjudicar
la ganancia de los expendedores que, considerados como pequeños industriales,
no debe tolerárseles la avaricia que revelan, lucrándose en cerca de un treinta y
cinco por ciento diario de interés al capital empleado”
“... Para terminar, advertiremos al alcalde, por si sirve de algo nuestro
consejo, que no debe admitir como disculpa á los tablajeros la razón de a
escasez de ganado y lo elevado del precio en las ferias. Se necesita descaro para
afirmar que no hay reses, cuando vemos salir un tren diario de Galicia
cargado de ganado para otras provincias, y, respecto del precio, podemos
asegurar que con la diferencia exigua de las oscilaciones propias de todo
mercado, este es el mismo desde hace años”.
Pouco despois, nos meses de novembro e decembro, colabora no mesmo
xornal cunha serie de 4 artigos que baixo o titulo de “Algo de policía sanitaria”,
versan sobre cisticercose74, triquinose75, glosopeda (gripo)76 e carne cansada77.
73

Serrano Tome, Vicente (1971). Historia del Cuerpo de Veterinaria Militar. Publ. Departamento de
Producciones y Economía, Facultad de Veterinaria. Universidad de Madrid. Imp Fareso. Madrid. Pag 90.
74
Idea Moderna 15 novembro de 1899. Nº 2690
75
Idea Moderna 22 novembro de 1899. Nº 2695

Páxina 43

Apuntes para unha biografía de Juan Rof Codina

Neste mesmo período comeza a dar a coñecer os traballos de Pasteur
sobre o nacida. O propio Rof Codina, na súa carta“Recordar es vivir”, relata o seu
encontro coa nacida, que coma xa mencionamos o seu nome descoñecía, e o
inicio da campaña de divulgación sobre o carbunco.
“Las excursiones al campo, a las ferias y el trato con los campesinos,
me dieron a conocer, las perdidas que sufrían por dolencias varias los ganados,
siendo las mas mortíferas las que designaban, el mal de la sangre de los
muletos al nacer y la nacida en los rumiantes, consultándome como veterinario,
si yo conocía su tratamiento.
Como dichos nombres no figuraban en los textos, solicitaba conocer
algún caso, pero logre hasta cerca de dos años, que recibí un aviso
encontrándome en el cuartel, de que en un caserío muy próximo existía una
vaca con nacida, que me permitió diagnosticar el caso de carbunco bacteridiano
En un diario de Lugo, inicie una campaña de divulgación, dando a
conocer los trabajos de Pasteur, sobre el carbunco y la prevención de él con las
vacunas”
O 13 de febreiro de 1900 é arrestado no seu domicilio de Lugo durante
catro días por insubordinación ao seu Coronel Veterinario 1º de A Coruña,
sobre o tratamento dunha enfermidade dos muladares. Na súa folla de servizo
consta coma correctivo por falta de respecto aos seus superiores no cuartel ao
permitirse dirixirlles replicas improcedentes a instrucións que debía atender e
cumprir78. O 10 de xullo de 1900 trasladase a cidade de A Coruña xunto a plana
maior do rexemento de artillería para a instalación dunha batería de tiro rápido,
onde permanece ata o 16 de setembro.
Nesta época comeza a súa relación de noivos coa que mais tarde seria a
súa muller Dona Concepción Carballo Lameiro.
“Con D. Ramón Carballo y Dña. Mª Ángela, vivía su hija Concha,
muy virtuosa e inteligente que cuidaba de ellos y de la casa... Una familia
amiga de los padres de Concha, entablaron gestiones para casarla con un hijo,
muy buen trabajador, pero que no era de su agrado y ella me dio lugar a
manifestar mis aspiraciones a hacerla mi mujer, cuando consiguiese la Cátedra
76
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Arquivo Xeral Militar de Segovia. Sección 1ª, Legaxo R2557
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a que aspiraba y a semejanza de Carmiña de la Casa de la Troya, me
contesto sin ofenderse, estudie,...estudie”
Cando xa parecía estar integrado no ambiente agrícola galego, debido ao
enfrontamento profesional que tivera co veterinario 1º, obrígano ao seu traslado
a Granada destinado ao Rexemento de Cabalería Cazadores de Victoria onde se
incorpora o 29 de novembro de 1900.
“... y cuando mas me aplicaba en los estudios, y estar próximo a
ascender, tuve que sufrir un correctivo que finalizo con mi traslado, pero que
servio para hacerme novio de Concha sin conocimiento de sus padres, a los que
asegure regresar para ejercer y seguir mi labor contra la nacida, hecho que no
creyó D. Ramón, pero si Dña. Ángela que me había demostrado su
estimación”
En Granada, o Coronel do rexemento, Carlos Palanca, o recibe con certa
reserva, ordénalle organizar unha academia para dar clases aos aprendices de
ferrador e forxa. Organizada a academia con 24 alumnos, tódolos días o Coronel
a visitaba, informándolle Rof da marcha das leccións que daba, mediante un
tratado publicado polo veterinario 1º de Artillería da guarnición.
Nas horas libres, preparaba botiquíns de campaña e carteiras de cura, que
posuían en mal estado os escuadróns, renovando os seus medicamentos e
poñendo novas etiquetas a todo o material, o que lle sorprendeu e agradou ao
Coronel.
Debido aos baixos prezos que as fábricas azucreiras da zona de Motril e
Adra pagaban aos agricultores que cultivaban a caña, estes reveláronse e
prenderon lume as fabricas de San Nicolás (Adra-Almeria) e Nosa Señora de la
Cabeza (Motril-Granada) pertencentes ao Marques de Larios. Para protexer as
fabricas restantes establecidas na zona, o 30 de marzo de 1901 ordenouse a saída
de dous escuadróns do rexemento, ofrecéndose Rof no acto para acompañalos.
Nos 15 días que estiveron en Motril, os cabalos do rexemento, perderon
de comer penso, situación que os desmellorou. Rof dispuxo que comeron dos
cabos da caña do azucre , cousa que os mellorou notablemente. Desto é
informado o Coronel, polo Xefe do grupo, de forma oficial felicitou a Rof
dicíndolle; “desde este instante ha quedado anulada la mala nota que figura en su hoja de
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servicios” nota que descoñecía da súa existencia Rof e que enviara o Coronel de
Artillería da Coruña.
Gañado o beneplácito do Coronel, foille autorizado a asistencia as clases
de Zooloxía, Mineraloxía e Botánica na facultade de Bioloxía, que estaba preto
do cuartel, para continuar os seus estudios.
Pero non tiña intención de quedarse en Granada, a volta a Lugo era
primordial para Rof. Escribe que entre outras razóns, Concepción Carballo
Lameiro tería moi que ver nesa ansia de volver a Galicia.
“Todas las semanas, Concha y yo sostuvimos correspondencia, cada
vez más animados a santificar nuestros amores, que el publico creía
extinguidos, a excepción de su hermana, Carmen de la familia Corral y su
madre, que me conceptúo formal cumplidor de mi palabra.”
Un Decreto do Ministerio de Guerra, dispuxo que os tenentes que no
acreditaran unha renda anual de 12.000 pesetas, non podían contraer
matrimonio, ata ascender a capitáns, sinalando nun prazo de tres meses, ao que
manifestaran desexos de ser exceptuados.
En posesión do numero 1 para o ascenso e pasar o excedente, Rof pídelle
os país de Concha a súa man, e acordan casar dentro do prazo establecido. Xa
case a punto de terminar este prazo, houbo unha praza vacante de Capitán, o
que lle daría o ascenso e con dous meses de licenza volve a Lugo, contraendo
matrimonio con Concepción Carballo Lameiro, o día 17 de maio de 1902. Unha
modificación na quenda establecida, anulou a vacante e terminados os dous
meses de licenza, Rof ten que regresar a Granada, quedando Concha cos seus
país. Aos cinco meses, apareceu outra vacante, correspondéndolle o ascenso a
Veterinario 2º79, quedando excedente o 27 de novembro de 1902. En 1908
concedéselle a licenza absoluta, con arranxo ao artigo 34 da Lei Constitutiva do
Exercito de 29 novembro de 1878, deixando definitivamente así o Corpo de
Veterinaria Militar.
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Real Orde de 10 de novembro de 1902 (D.O num. 251)

Páxina 46

Veterinaria e mellora pecuaria na Galicia “antre dous séculos”(1874-1931)

3.4.- ROF CODINA COMA VETERINARIO LIBRE. A GRAN CLÍNICA
VETERINARIA (1905-1909)
A finais do ano 1902, Rof Codina volve a Galicia, residindo aquí, agás nos
anos da república, o período da Guerra Civil e os primeiros do franquismo, ata o
seu pasamento no ano 1967. En Lugo será onde nazan os seus primeiros fillos
Ángela María (10 de febreiro de 1903) e Juan Rof Carballo (11 de xuño 1905). O
12 de febreiro de 1907 teñen un fillo ao que chaman José Rafael, o cal morre 21
días despois, o 4 de marzo, por unha infección de erisipela.
En Lugo, adícase a clínica libre, fundando un consultorio clínico, no que
anunciaba as vacinas preventivas contra a nacida, o mal rubio dos porcos e
outras doenzas. Inicia unha campaña de vacinación masiva do gando divulgación
a cal non se limitaría a zona de Lugo senón que chegaría a Monterroso,
Portomarín, Friol.
Conta a súa filla Carmiña que “un día ao chegar dunha desas xornadas, don
Ramón Carballo, preguntoulle o seu regreso de vacinar, si eso lle daba cartos. Rof Codina
sacou un duro do peto. Don Ramón mirouno e díxolle que o deixara, eso non eran cartos para
un veterinario. Rof calou e sacou outro duro, e outro ata 500 pesetas. Don Ramón sorriu e
tamén calou”. Vendo as táboas de prezos da época, esto suporía a vacinación
arredor de 250 reses ao día.
Estes traballos que culminan co establecemento en 1905 da Gran Clínica
Veterinaria, en compañía do seu cuñado Jesús Carballo, que acababa de rematar
a carreira de Veterinaria na Escola de Santiago de Compostela.
Esta Gran Clínica Veterinaria foi unha das primeiras que se estableceu de
este tipo en España, no mesmo local no que sogro de Rof, Ramón Carballo e o
seu cuñado José tiñan o obradoiro da ferrería, na Ronda da Coruña nº 6, ao lado
da Porta da Estación. Empezou a funcionar en abril de 190580. Foi aquela clínica
modelo, indispensable para o desenrolo da actividade de Juan Rof. Desde os
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A maioría dos autores (Fernández Prieto, Ruiz Mártinez) datan a súa creación en 1906. Nembargantes no
numero 8, publicado o 15 de abril de 1905, da Gaceta de Medicina Zoológica, fai mención da chegada dun
prospecto a redacción da revista anunciando a creación de dita clínica por Rof e Jesús Carballo..
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primeiros días do seu establecemento en Lugo a idea de Rof, era establecer
unhas base para a transformación do campo, gandería e Veterinaria en Galicia.
O atraso que sufría a gandería galega viña de lonxe, fora desde o punto de
vista zootécnico, coma no sanitario, xa que non se coñecían os mais elementais
métodos de mellora animal, nin as enfermidades polas súas características
científicas, nin facíanse diagnósticos precisos, co que tampouco aplicábanse os
tratamentos terapéuticos axeitados, nin se podían controlar as pragas do gando.
Neste senso os estragos e as perdas que facían as enfermidades na gandería eran
enormes.
Así, conxuntamente co seu cuñado Jesús Carballo, ofrecen uns amplos
servizos coma visitas a domicilio e consultas, operacións cirúrxicas, hospital para
cabalerías, talleres de ferrado e forxa, soroterapia e vacinación, información
zootécnica, incluso realizan análises e inspección de substancias alimenticias. A
Gran Clínica Veterinaria publicitábase a través dun boletín, no que se describe
nas diferentes actividades que realizan.
A clínica dispuña dunha ampla sala de operacións que o boletín describe
con luz, capacidade e ventilación suficiente, e cos medios de limpeza e
desinfección aconsellados. Neste senso, comenta que non se trata dunha sala
“das perfeccionadas” que se empregan en Francia ou Alemaña, pero que esta chea
das condiciones apetecidas para a súas necesidades. Cabe sinalar que os animais
operados asegurábanse mediante unha prima convencional, o cal distaba das
prácticas habituais dos ferradores e menciñeiros.
Na Cabaleriza-Hospital ofrecíanse servizos de coidado para gando,
garantíndose unha observación e coidado permanente, así como o tratamento e
prescrición axeitada. No taller de forxa e ferrado, dispuña alomenos de dous
operarios, os cales baixo a dirección veterinaria, realizaban diferentes sistemas de
ferrado (inglés, francés ou español). Neste senso, Rof apartase da ferrocracia a que
estaba xunguida a Veterinaria, e do mesmo xeito que Gordón Ordás opta por
encamiñar a profesión aos aspectos mais científicos, desprazando o ferrado a un
mero control e supervisión do mesmo. Ademais na clínica ofrecíanse diferentes
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modelos de ferraduras que estaban a venta tanto doutros veterinarios coma de
gandeiros.
Os servizos de soroterapia e vacinación, son da actividade da clínica os
que máis transcenden. Conseguen na representación das vacinas e soros do
Instituto Pasteur de París, para Galicia e Asturias. Deste xeito dispoñen de soro
antidiftérico, antiestreptococico, de maleina e tuberculina, vacinas para a nacida,
mal rubio dos porcos, cólera das galiñas, o virus Danisz das ratas e toupas, contra
a varíola ovina. Hai que salientar que na Clínica producíanse vacinas contra a
varíola humana a partir da linfa de becerras inoculadas.
É neste momento, cando inicia as campañas masivas de vacinación sobre
todo contra a nacida, o mal rubio dos porcos e o mal da sangue dos mulares,
sendo dos primeiros en realizar vacinacións masivas en Galicia. Anos mais tarde,
sendo xa Inspector de Sanidade Pecuaria de Ourense, Xesús Prado “Lameiro”
faría o mesmo nas comarcas do Ribeiro e de Ourense81.
A clínica ofrece tamén información de tipo zootécnico. Así expón no seu
boletín que vense obrigados a crear este servizo debido ao crecente
desenvolvemento da gandería, á importancia dos coñecementos veterinarios para
o fomento da industria pecuaria, así como pola necesidade nos propietarios de
buscar consello nos técnicos para emprender calquera mellora e a intervención
directa da clínica nos traballos que se realizan na Estación Pecuaria de Vila
Cándida, establecida en Goián (Pantón). Este servizo ten obxecto resolver cantas
consultas recibían sobre alimentación do gando, deseño das cortes, elección de
razas que se puideran aclimatar, na adquisición de exemplares seleccionados,
identificación animal, en aperos das granxas, métodos de explotación das
distintas industrias rurais, mercados e feiras onde se poidan adquirir reses e
vender produtos, xeitos de organizar sociedades de seguro do gando, sindicatos
agrícolas, cooperativas de produción e consumo, caixas rurais, concursos de
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Conde Gómez, D. Etxaniz Makazaga, J.M. De cuando las musas eclipsan al veterinario. La figura de
Xavier Prado Rodríguez "Lameiro" (1874-1942). Proceedings of the XXXVII International Congress of the
World Association for the History of Veterinary Medicine & XII Spanish National Congress on the
Veterinary History. León. Setembro 2006.
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gandos, libros xenealóxicos e todo canto en relación coa gandaría poida
contribuír ao seu fomento e mellora.
En cuanto a inspección de substancias alimenticias, o Boletín da Gran
Clínica cita o Real Decreto de 22 de decembro de 1908, o cal dispón que a
inspección de carnes, peixe, leite, queixo, manteigas, verdura,... incumben ao
veterinario municipal e que en caso de desconformidade dos interesados se
nomeen peritos segundos ou terceiros que haberían de resolver as dubidas que se
ofrezan. Neste senso a Gran Clínica ofrecería servizos de peritaxe veterinario.
A continuación para unha mellor explicación das actividades e servizos
que na Gran Clínica se levaban a cabo relaciónanse os prezos dos diferentes
servizos que nesta clínica se aplicaban (Táboa 6).
Táboa 6. Prezos da Gran Clínica Veterinaria de Lugo en 190882
VISITAS E CONSULTAS










Por unha visita en Lugo a menos dun kilómetro
Por unha visita en Lugo a menos de 5 kilómetro
Por unha visita en Lugo a menos de oito kilómetro
Fora de Lugo por cada 10 kilómetros ou fracción deles
Por unha consulta verbal i emitir dictame sobre o tratamento
Por unha consulta por escrito
Por unha consulta en compaña doutro profesor
Por un recoñecemento de sanidade en compravenda
Con certificado de sanidade ou para casos xudiciais

PREZO
(Pesetas)
2,00
4,00
5,00
10,00
2,00
3,00
10,00
5,00
10,00

OPERACIÓNS CIRURXICAS









Por unha sangueira, sedal, punción simple dun absceso, descubrir unha
cravadura ou unha puntura e volver a colocar a mesma ferradura
Cauterización transcurrente (dar lume) por articulación ou rexión
Por cada inxección traqueal ou hipodérmica
Pola castración dun cabalo
Pola castración dun touro
Pola castración dun can, verróns ou porca de cría
Pola castración dunha egua, mula ou vaca
Pola amputación da cola

1,00
7,50
1,00
20,00
10,00
5,00
50,00
3,00

CABALERIZA-HOSPITAL
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Cobrando por día de estancia dunha cabaleriza
Por alimentación e coidados

Fonte: Boletín de la Gran Clínica Veterinaria.. Nº 4 Lugo. Octubre 1908.
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SOROTERAPIA E VACINACIÓN















Soro antidifterico, frasco de 10 centímetros cúbicos
Soro antiestreptocócico, frasco de 10 centímetros cúbicos
Soro antiestreptocócico polivalente (anasarca do cabalo)
Soro antitetánico para especie humana, frasco de 10 centímetros cúbicos
Soro antitetánico para veterinaria, frasco de 10 centímetros cúbicos
Soro antipestoso, para a especie humana, frasco de 20 centímetros cúbicos
Dose de maleina para un cabalo (Muermo dos cabalos)
Dose de tuberculina para un cabalo o res de vacún
Termómetro sensible para a comprobación da maleina e tuberculina
Termómetros clínicos para veterinaria
Vacina contra a nacida do gando, tubo para 10 reses maiores, primeira e
segunda inxección
Por vacinar grupos de gando maior, que no baixen das 20 reses, contra a
nacida, por cada res primeira e segunda vacina
Vacina contra o mal rubio dos porcos, tubo para 10 reses, primeira e segunda
inxección
Por vacinar grupos de gando menor, que no baixen das 20 reses contra a nacida
ou o mal rubio, por cada res, primeira e segunda vacina
Soro para a curación do mal rubio, frasco de 10 centímetros cúbicos
Vacina contra o cólera das galiñas (tubo de 15 doses)
Virus Danisz, número 1, contra as ratas
Virus Danisz, número 2, contra as toupas
Tubo de linfa-vacina para a varíola da especie humana
Vial linfa-vacina, para vacinar 25 persoas
Unha becerra vacunífera, con 30 ou máis pústulas
Virus antivarioloso contra a varíola das ovellas (tubo para 100 reses)
Xiringa de Roux, de 20 centímetros cúbicos, para soros
Xiringa de Roux, de 10 centímetros cúbicos, para soros
Xiringa Pravaz níquel, para vacinar porcos e vacas

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,0
1,50
1,50
10,00
4,00

Por un salto do touro “Petrus” de raza galega variedade teixa, 2º premio do
Concurso Provincial de gando vacún e cerda de Lugo
Por un salto do verrón “Roque” de raza Yorkshire, primeiro premio do
Concurso Provincial de gando vacún e cerda de Lugo
Por un salto dun verrón celta
Por un salto dun carneiro merino, variedade Amoeiro
Porcos celtas seleccionados, de pura raza par reprodutores, a parella ao destete
Porcos celtas, de pura raza para o engorde, ao destete, a parella
Porcos Yorkshire-celta seleccionados, para reprodutores, a parella ao destete
Porcos Yorkshire-celtas, para engorde, ao destete, parella
Ovos para incubar, da raza catalá do Prat, a ducia
Ovos para incubar, da raza Prat galega, a ducia

2,00

8,00
2,00
4,00
1,00

3,00
3,00
2,00
3,75
1,00
10,00
75,00
20,00
25,00
20,00
9,00
ESTACIÓN PECUARIA DE VILA CÁNDIDA-GOIÁN-PANTÓN-MONFORTE
800
 Becerra de seis meses Simmenthal-galega de moi boa conformación
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FERRADO E FORXA





















Ferrado sistema inglés ou francés a lume, dun cabalo ou mulo, á redonda
Ferrado sistema español, modelo Madrid, un cabalo ou mulo a redonda
Ferrado sistema español, modelo perfeccionado Madrid, un cabalo ou mulo a
redonda
Ferrado sistema español a frío, modelo pas dobre, un cabalo ou mulo a redonda
Ferrado sistema español a frío, modelo perfeccionado país
Ferrado sistema español a frío, modelo pais sinxelo
Ferrado sistema español, asnal, callo groso ou delgado
Ferrado dun boi con ferraduras modelo Santanderino
Ferrado dun boi con ferraduras do pais
24 ferraduras cabalo ou mular, modelo Madrid
24 ferraduras cabalo ou mular, modelo perfeccionado Madrid
24 ferraduras cabalo ou mular, modelo pais dobre
24 ferraduras cabalo ou mular, modelo perfeccionado pais
24 ferraduras cabalo ou mular, modelo pais sinxelo
24 ferraduras asnal, callo groso ou delgado
10 ferraduras de boi de 1ª de Santander
1000 ferraduras de boi de 2ª de Santander
100 ferraduras de boi de 2ª do pais
Ferraduras especiais para gando mular de carro mato, por arroba
Ferraduras palmitesas, topinas, boca de cantaro, ramplóns, callo elástico,
esquerdas ou estebadas, unha

5,00
4,00
3,50
3,00
2,00
2,00
1,50
4,00
3,00
7,50
5,00
6,00
4,50
3,50
2,25
25,00
20,00
15,00
9,00
0,75

En 1906, Rof Codina publica “Bosquejo sanitario-zootécnico, destinado al estudio
de las ventajas del seguro aplicado a la ganadería en la provincia de Lugo” memoria
premiada nos Xogos Florais de Lugo83.
3.5.- ROF CODINA E O MOVEMENTO AGRARISTA
Iniciase en Rof Codina a teima de poñer os seus coñecementos a
disposición do campo galego. Toma contacto con outros galegos de adopción
como Gallastegui ou Tenorio, os cales xogara un papel destacado na ferventia
agraria de comezos de século.
Incorporase Rof ao movemento social-agrario, asumindo o compromiso
agrarista. Os seus primeiros artigos e obras mostran nel un profundo
83

Deste obra non se atopou ningún exemplar, tendo coñecemento do mesmo a través dos traballos previos de
Ruiz Martínez (1973) e Fernández Prieto (1985) e citas do propio Rof Codina.
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coñecemento dos problemas do agro galego. Rof Codina non era aínda coñecido
entre os principais sectores do agrarismo galego cando no ano 1903 aparece a
revista quincenal coruñesas “Prácticas Modernas”. A colaboración no consello de
redacción desta revista introduce a Rof Codina no circulo intelectual mais
progresista de Galicia. Contacta co Doutor Hervada, Doutor J. Gradaille.,
Arturo Casares Quiroga, Bartolome Calderón, J. M. Hernansaez, Valeriano
Villanueva, ect...
Prácticas Modernas axudara a Rof Codina a formalo como agrarista, tendo
sobre él gran influencia os traballos de Bartolome Calderón e Valeriano
Villanueva. Convertese esta revista en voceira das ideas da Cámara Agrícola da
Coruña, fortemente vinculada co movemento de “Solidaridad Gallega”. Chegará a
alcanzar unha notable difusión para unha publicación especializada e ademais de
ámbito rexional: por enriba dos 1.100 suscriptores (parte deles Sociedades
Agrarias, o que multiplica o número de lectores) en 1907. Publicarase ata 1913,
aínda que logo se incorpore como sección fixa, dirixida por Rof, dedicada a
Galicia, Asturias e Cantabria, á revista barcelonesa El Cultivador Moderno.
Esta colaboración co grupo de Prácticas, lévao a participar de cheo no
movemento “Solidaridad gallega”84, onde se forma, recibindo unha visión completa
dos problemas socioeconómicos da Galicia “antre séculos”. Rof pola súa parte
aporta a súa experiencia técnica nun grupo carente de formación agraria en sensu
estricto, o que por outra parte favorece que a linguaxe didáctica da revista,
cumprira perfectamente co papel divulgador que perseguía. O primeiro artigo de
Rof atopado en Prácticas correspóndelle ao publicado no número 191 da revista
(1911) o cal versa sobre a glosopeda. Sen embargo é posible que houbera
colaboracións anteriores das que non se ten coñecemento, sobre todo a partir de
1906, a raíz do II Congreso Rexional Agrícola e Gandeiro celebrado en Lugo.
Rof toma parte das tres Asembleas Agrarias de Monforte, presididas por
Rodrigo Sanz, onde principalmente se pronuncia contra a parcería do gando
posto, postura que comparte con Valeriano Villanueva, considerando tal práctica
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Solidaridad Gallega, aparece en 1907 en resposta á política caciquil da Restauración, imitando a
Solidaridat Catalana que arrasara nas eleccións de abril de 1907.
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como unha forma de usura, indica a necesidade do cooperativismo agrario para
facer fronte a unha mellor comercialización dos produtos agropecuarios.
Sen embargo, é na IV Asemblea, celebrada en Ribadavia do 9 ao 11 de
novembro de 1912, cando Rof acada un maior protagonismo. Nesta asemblea
Acción Gallega chega nunha situación de superioridade de representación fronte as
outras liñas do agrarismo como solidarios e Directorio de Teis. Basilio Álvarez trata
de empregar a asemblea para darlle maior relevancia a súa campaña de axitación,
impoñendo as ideas de Acción e tentando que o seu xornal se convertera en
portavoz do movemento agrario, condición que ostentaba a solidaria Prácticas
Modernas. Neste senso é Rof Codina quen se enfronta a Basilio Alvarez, defendo
a liña das Asembleas como medio para o pensamento da acción, e non en
acción. Así, Rof apoia unha liña tecnócrata, debate pausado e reformas técnicas,
ao que Basilio Álvarez resposta cunha dura critica contra a súa postura,
pretendendo pospoñer as reformas técnicas e económicas, dándolle unha maior
importancia ao papel de concienciación do labrego, o cal el pretende
protagonizar85.
“[...] Todavía no llegamos a la era de felicidad que todos vivamente
deseamos, y que por lo tanto, antes que el boletín que divulgue los medios de
combatir el mal del ganado queréis un periódico que os despierte para no caer
en las redes que os tiende el hambre. [...] Más importante que la cartilla que
nos indique cómo se combate la glosopeda, es el catecismo que divulgue nuestras
prerrogativas políticas, porque con aquélla preservamos a los ganados de un
mal terrible, pero con estos nos defendemos del caciquismo, la mayor de todas
las plagas”
Desaparecida Acción Gallega, a VI Asemblea Agraria, celebrouse en
Redondela en outubro de 1915 baixo a presidencia de Rof Codina e en palabras
de Rodrigo Sanz "en ella se volvió francamente al carácter económico"86. Nela aprobouse
integramente o cuestionario proposto por Bartolome Calderón dende o seu
exilio en París, para servir de base para preparar a que sería VII Asemblea,
acordándose na ultima sesión que se celebrara en Santiago (na Escola de
Veterinaria), e nomear a Rof como presidente da Comisión Organizadora. Esta
85
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Cabo Villaverde, M. O agrarismo. Op cit
Estudios Gallegos. Xaneiro 1916
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Asemblea xa non tería lugar, quedando postergada ata agosto de 1919, cando se
mal celebra a VII Asemblea na Coruña, a cal pecha o ciclo.
3.6.- INSPECTOR DE HIXIENE E SANIDADE PECUARIA (1909-1932)
En virtude do Decreto do 25 de outubro de 190787 promulgase, polo
entonces Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio e Obras publicas, o
regulamento no que se organizaban os servizos de Agricultura e Gandería, sendo
Ministro de Agricultura D. Augusto González Besada e Director Xeral de
Agricultura e Montes o Vizconde de Eza. Polo que refire a Gandería establecese
unha Inspección Xeral de Hixiene Pecuaria, creándose o Corpo de Inspectores
provinciais de Hixiene e Sanidade Pecuarias e de Portos e Fronteiras. Actuou
como poñente na defensa deste proxecto o Vizconde de Eza e coma
patrocinadores o Duque de Bailen e o Marques da Frontera, por entón
presidente e secretario, respectivamente, da Asociación Xeral de Gandeiros do
Reino
Este novo corpo constaría dun inspector xefe (nomeado mediante
concurso entre os profesores veterinarios de superior categoría con máis de dez
anos de exercicio), de 49 inspectores provinciais e 15 de portos e fronteiras.
Entre as funcións dos inspectores provinciais estaba o estudio das enfermidades
máis comúns do ganado da provincia, a súa descrición e os medios para previr e
curalas, evacuar as consultas que os gandeiros e asociacións lle fixeran, e redactar
anualmente unha memoria de dito traballo. Debían residir na capital da provincia
e tiñan a súa oficina na Estación Pecuaria, ou no seu defecto na Sección
Agronómica. O seu soldo estaba entre as 2.500 e as 6.000 pesetas anuais e o seu
cargo era incompatible con calquera outro destino e co exercicio da profesión.
Tanto os subdelegados de sanidade veterinaria, como os inspectores municipais
de sanidade e os veterinarios municipais, estaban obrigados a prestarlles
colaboración en todo o referente a policía sanitaria do gando.
Especificábase no decreto de creación que o persoal que compoñía este
corpo seríao mediante oposición, que foi convocada polo R.O do 7 de maio de
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190888 ofertándose sesenta e dúas prazas. Rof Codina presenta en xuño de 1908
a súa instancia para tomar parte do proceso de selección convocado.
En xuño de 1909 faise publica89 a composición do tribunal que baixo a
presidencia de D. Xosé Manuel Díaz del Villar, Conselleiro de Sanidade, Doutor
en Medicina e Catedrático da Escola de Veterinaria da Corte, formábano.
Bonifacio Estrada Viloira, Inspector de Servizos de Sanidade Veterinaria do
Ministerio de Gobernación, Patricio Chamón Moya, veterinario militar,
Dalmacio García Izcara, Inspector Xefe do Servizo de Hixiene Pecuaria, Juan de
Díos González Pizarro, Catedrático da Escola de Veterinaria de Córdoba e Juan
Castro Velasco, Catedrático da Escola de Veterinaria de Madrid
En agosto de 1909 publicouse a relación dos 364 admitidos, entre os que
estaba Rof Codina. As probas, consistentes en dous exercicios, o primeiro
seleccionado de 33 temas e o segundo de 228, celebráronse nunha das aulas da
Facultade de Medicina de San Carlos, en Madrid, en setembro de 1909. No
exame tócalle expoñer o tema do Carbunco bacteridiano do que tiña ampla
experiencia.
Obtén o 2º posto da promoción, sendo o primeiro para Félix Gordón
Ordás. Nunha entrevista realizada a Rof cando cumpre 90 anos, por Orestes
Vara para o xornal “La Voz Galicia”, Rof afirma que tivo a posibilidade de obter
dun xeito irregular o primeiro posto, o cal rechazou.
“Me concedieron el número dos; el número uno fue para una gran
figura de la Veterinaria, Félix Gordón Ordás. Ciertas cuestiones hicieron que
se me ofreciera a mi el primer puesto, eliminando de él a quien lo había
ganado. Aquello era una picardía y dije que sino se le daba el número uno
que había ganado yo renunciaba al mió. No podía prestarme a picardías
así.”90
Félix Gordón Ordás tiña coma obxectivo, solicitar a praza de Barcelona e
así poder coñecer ao científico veterinario, Ramón Turro Darde e o seu
laboratorio municipal. Sen embargo estando na súa man a elección quedase en
88

Gaceta de Madrid de 14 de maio de 1908
Gaceta de Madrid de 15 de xuño de 1909
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Conversación con Don Juan Rof Codina. La Voz de Galicia. 30 de agosto de 1964
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Madrid. Os motivos que levaron a Gordón Ordás a elixir Madrid en canto de
Barcelona foron que non facía moito se produciran os acontecementos da
Semana Tráxica de Barcelona (26 de xullo a 2 de Agosto de 1909), e entre a
correspondencia dos dirixentes de Solidaritat Obrera atopan cartas de Gordón. O
ministro de Gobernación, Juan de la Cierva y Peñafiel, declara a Gordón como
home perigoso para a paz publica. É por iso, polo que advertido dunha posible
deportación a Canarias, desiste marchar para Barcelona e fica na praza de
Madrid91. Rof podería pois, escoller para así o destino da súa Cataluña natal, sen
embargo elixe A Coruña, influenciado pola cercania ao Lugo, de onde era natural
a súa muller, e pola gran actividade pecuaria que tiña Galicia.
Pola Real Orde do 23 de febreiro de 191092, nomeáselle Inspector de
Hixiene Pecuaria e Sanidade Veterinaria de 1ª clase da Coruña. A Real Orde
distribuía, segundo a puntuación obtida, a os compoñentes da promoción en
categorías e destinos segundo a Táboa 7.
Táboa 7. Inspectores de Hixiene Pecuaria e Sanidade Veterinaria93
Inspectores de Hixiene Pecuaria e Sanidade Veterinaria de 1ª clase
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Félix Gordón Ordás: Madrid
Juan Rof Codina: A Coruña
Santos Arán San Agustin: Sevilla
Cayetano López y López: Barcelona
Jose Orensanz y Moliné: Valencia
Celestino-Luis Jiménez Vicente: Granada
Juan B. Montserrat Foncuberta: Cádiz
Cesareo Sanz Egaña: Málaga.

Inspectores de Hixiene Pecuaria e Sanidade Veterinaria de 2ª clase
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Publio-F. Cordeque Gómez: Zaragoza
Salvador Marti Guell: Murcia
Jose Rodano Gómez :Toledo
Balbino Sanz García: Valladolid
Emilio Aramburu Ibañez: Alacante
Francisco Abril Brocas: Oviedo
Juan Bort Cerdan: Burgos
Jose Mª Beltran Monterrey: Córdoba
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Etxaniz Makazaga, J. M. Félix Gordón Ordás y sus circunstancias. Apuntes para su biografía. León.
Fundación Vela Zanetti. 2003
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Gaceta de Madrid de 11 de marzal de 1910
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Fonte: Real Orde do 23 de febreiro de 1910, citado en Etxaniz Makazaga, J. M. Félix Gordón s...op. cit.
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Inspectores de Hixiene Pecuaria e Sanidade Veterinaria de 3ª clase
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Jose García Buela: Pontevedra
Félix Núñez Méndez: León
Martin Ciga Lecuna: Biscaia
Tomas Rota Minondo: Valcarlos
Jesus Luque Arto: Guipúscoa
Pascual Luna López: Navarra
Diego Martín Ortiz: Cidade Real
Joaquin Castellanos García: Albacete
Manuel Prieto Briones: Salamanca
Emiliano Sierra Sierra: Xaén
Antonio Bosch Miralles: Baleares
Enrique Arcniega Cerrada: Soria
Domingo Aisa Sanchez: Huesca
Luís Núñez Herrero: Avila
Victoriano López Guerrero: Cuenca
Juan Verdaguer Estrañ: Xirona
Arturo Anadón Piris: Lleida
Mateo Arciniega y Añastro:Alava
Esteban Gabín Abadía: Canfranc (Huesca)
Guillermo Moreno Amador: Huelva
Carlos Díez Blas: Teruel
Carlos Santiago Enríquez: Santander
Francisco Pastor Calvo: Irún (Guipúscoa
Froilán Fernández Silva: Zamora
Javier Prado Rodríguez (Prado “Lameiro”): Ourense
Rufino Portero López: Segovia
Juan Miralles Más: Castellón
Felipe Gómez Chamorro: Logroño
Lázaro Lechuga Millán: Almería
Ángel Martín Puebla: Guadalaxara
Pedro Rosell Vilá: Puigcerdá (Xirona)
Fidel Ruiz de los Paños Corbacho: Palencia
Agustín Fornell Plana:Canarias
Antonio Panés Rodríguez: Tarragona
Niceto-Jose García Armendáritz: Lugo
Antonio Moraleda Burillo: Cartaxena (Murcia)
Martín Lázaro Calvo: Tui (Pontevedra)
Andrés Benito García: Port Bou (Xirona)
Santiago Herrero González: Valencia de Alcántara (Cáceres)
Román Ergueta Sanz: Verín (Ourense)
José Rubio García: Villanueva del Fresno (Badaxoz)
Francisco Castillo Estremera: La Fresgeneda (Salamanca)
Severo Curiá Martínez: Benasque (Huesca)
Protasio García Salmerón y Rodriguez: Alcañices (Zamora)
Teodoro Moreno Amador: Farga de Moles (Lleida)
Manuel Moreno Amador: Paymogo (Huelva)
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Trasladase A Coruña en marzo de 1910, residindo na rúa San Andrés nº
168-3º, ata o ano 1932 que se traslada a Madrid, cando o nomean Xefe de
Administración da Sección de Fomento Pecuario da recen creada Dirección xeral
de Gandería. En Coruña nacen as súas outras fillas María (9 de abril de 1911),
María Concepción (9 de setembro de 1913) e María del Carmen Rof Carballo (10
de decembro de 1915).
Dende o seu posto como Inspector Pecuario, Rof convertese en participe
directo do desenvolvemento pecuario que estaba acontecendo en Galicia. Así,
colabora con Hernández Robredo e a Granxa Agrícola de A Coruña e entra no
padroado da Misión Biolóxica de Galicia.
Os Inspectores de Hixiene Pecuaria xogan un papel dinamizador dentro
das actividades de mellora sanitaria que se están poñendo en marcha. Así,
mentres Rof Codina exerce gran influencia nas actividades que se levan a cabo
na provincia de A Coruña, García Armendaritz e Prado Lameiro o fan en Lugo e
Ourense, respectivamente.
García Armendaritz desenvolve unha importante actividade investigadora
no ámbito da Inmunoloxía e Bacterioloxía, dende un laboratorio instalado na
planta baixa do antigo paraninfo do Pazo de San Marcos en Lugo. Do mesmo
xeito, colaborou na loita contra a epidemia de gripe que asolou Lugo nos anos
1917 e 1918, organizando e dirixindo os servizos de desinfectación. Esta labor
fixo que lle concederan en 1919 a Cruz da Beneficencia94
Prado Lameiro insiste na importancia do asociacionismo agrario,
criticando o emprego destas asociacións como meros aparatos de mobilización
política.
“La asociación labrega permitirá comprar maquinas, semillas, razas
selectas, abonos,… dándole prosperidad económica a los pueblos… en Galicia
esta todo por hacer. Las asociaciones no tienen de tales más que el nombre.
Son armas para la lucha política, única cosa que aquí se sabe hacer de
maravilla. Instrumentos que usan aspirantes a caciques”95
94
95

Saiz Moreno, L. iceto José García Armendáritz. En “Semblanzas Veterinarias. II” 1978
Vid “Problemas agrícolas de Galicia”. O Tío Marcos d´a Portela 7 de abril de1917
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Denuncia tamén o empeoramento das razas pecuarias, en especial o
vacún, debida ás malas prácticas gandeiras, que por querer rendabilizar a curto
prazo o crecente mercado exportador aos centros urbanos, están derivando os
mellores exemplares para o sacrificio, no lugar de reservalos para tarefas
reproductivas, desaproveitando as súas capacidades de mellora zootécnica.
“Desque comezou a guerra europea o prezo do gando subiu… xa
denantes da guerra era costume levar a feira ós animais máis xeitosos,
quedándonos cos máis ruíns para a semente. Agora cegado polo valor do gando
esa costume faise lei”96
Xavier Prado desenvolve un regulamento agropecuario para que os
técnicos da Deputación Provincial de Ourense poidan organizar paradas de
sementais. Do mesmo xeito que Rof Codina, Prado Lameiro toma parte nas
Asembleas Agrarias de Monforte e Ribadavia, participando da postura tecnócrata
que lidera o primeiro.
Rof inicia unha intensa labor publicista que se vai centrando
principalmente na loita contra o nacida, gripo e o mal rubio dos porcos,
desenvolver e promover o cooperativismo gandeiro, establecer as bases para a
mellora da raza bovina galega.
Como continuación a campaña emprendida en Lugo, nada mais en tomar
posesión no seu novo cargo, elabora unha “Cartilla contra el Carbunco Bacteridiano
(Nacida)” a cal é publicada en 1910 polo Consello Provincial de Agricultura e
Gandería. Nesta describe dun xeito sinxelo a sintomatoloxía da enfermidade nas
diferentes especies, así como a medidas para combatela. Centrase na importancia
que o illamento dos animais enfermos, a eficacia dunha boa xestión dos animais
que morreron, e sobre todo o valor da profilaxe mediante a vacinación dos
animais.
Ao ano seguinte, debido a aparición de casos de febre aftosa na península,
Rof presenta unha moción ao Consello Provincial de Fomento de A Coruña, no
cal resúmese o espírito divulgador que dirixía a súa obra.
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“Moción Presentada al Consejo Provincial de Fomento”
“La glosopeda reina actualmente en las provincias de Navarra,
Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Huesca, Granada, Jaén, Barcelona, Gerona,
Burgos, Ciudad Real y Madrid.
La contagiosidad y poder difusivo de la fiebre aftosa es tan grande, que
después de presentados los primeros casos, si éstos no se aíslan y sofoca, la
invasión de una región ganadera es cosa de unos pocos días.
Los animales más receptibles á esta epizootia son todos los
biungulados, que precisamente son los que constituyen la riqueza pecuaria de
esta provincia
No existiendo suficiente personal técnico en el campo para poner en
práctica las medidas sanitarias que puedan evitar la propagación de esta
epizootia, caso de invadir nuestra ganadería, ni poder indicar al tratamiento
de la enfermedad una vez presentada, no existe más medio de defensa que
instruir al ganadero en el conocimiento de la referida enfermedad, en sus
medidas preventivas y tratamientos eficaces. Pueden llenar estos fines las
Cartillas Sanitarias y las Hojas de Divulgación Científica, publicadas
siempre que sea posible, con ilustraciones y repartidas gratuitamente, á ser
factible, antes de la invasión por si con ellas se puede evitar tan perjudicial
visita.
El vocal que suscribe, como Inspector de Higiene Pecuaria y Sanidad
Veterinaria Provincial, ofrece redactar una Cartilla Sanitaria contra la
glosopeda y una hoja divulgadora, siempre que el Consejo acuerde editar y
circular estas publicaciones con profusión entre os ganaderos.
El Consejo resolverá, sin embargo lo que considere mas acertado.
La Coruña, 26 de Julio de 1911.
El Inspector de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria,
Vocal del Consejo,
Juan Rof y Codina
Esta moción fue leída en la sesión celebrada el día 26 de Julio de
1911, siendo aprobada por unanimidad, quedando el Ilmo. Sr. Comisario
Regio y el Inspector de Higiene Pecuaria encargados de su cumplimiento.
El comisario Regio de Fomento
Raimundo Molina
96
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El Ingeniero Secretario,
José F. Solorzano”97

Vid “Prezo do gando e caste” O Tío Marcos d´a Portela . 7 de Abril de 1918
Rof Codina, J. Cartilla contra la Glosopeda (Gripo). A Coruña 1911. Páx 3-4
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Rof entende que a mellor e única forma real, ante a escaseza de medios
materiais e humanos cualificados, para realizar un axeitado control destas
enfermidades pasa pola formación do principal actor involucrado nas mesmas: o
gandeiro. A intención ultima destas cartillas é conseguir implicar ao gandeiro na
mellora zoosanitaria da súa explotación, dándolle unhas pautas para o correcto
manexo da gando, establecendo medidas preventivas que o axudaran a combater
as epizootias existentes. Dita liña de traballo é recurrente en toda a obra de Rof,
herdanza da súa formación solidaria, e que acadara o seu cénit, unha vez xa
xubilado, a través da Cadeira Móbil de Divulgación Pecuaria de Galicia
En 1912 publica o libro “Reformas que se pueden implantar en Galicia para el
progreso de la agricultura” Memoria que obtivera o premio de D. Manuel Linares
Rivas nos xogos florais organizados pola sociedade “Liceo de Artesáns de Monelos
(Coruña-Oza)”. En dita memoria Rof esboza as principais liñas de acción nas que
se debería fundamentar o progreso agropecuario galego. O mais salientable é que
non impón unha serie de medidas alleas ao contexto galego, senón que de xeito
previo se centra en describir as características peculiares do agro galego, para
poder así afrontar e propoñer unha melloras axustadas realidade e condicións
existentes nese momento.
“La agricultura y ganadería gallegas ostentan una característica
propia, reclamando para su mejora organización diferente á la que tiene en las
demás regiones”
Deste xeito, describe as características do medio rural, sinalando o xeito
de aproveitamento que do medio fai o labrego, recoñecendo o caracter
individualista que persiste en Galicia, o cal hai que ter en conta antes de
emprender calquera obra de mellora, as condicións das diferentes produccións
(adubos, tipo de explotacións, especies, pragas...), o tipo e estado das
comunicacións existentes, o arrendamento da terra e o gando mediante o foro,
subforos e parcerías, o tipos de sistemas de venda e a intervención dos
intermediarios na comercialización dos produtos.
Para a súa mellora propón un cambio de pensamento no labrego galego,
de xeito que destrúa o individualismo, o cal considera como principal eiva para
comezar un programa que corrixa a organización actual da producción agrícola
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galega. Aposta polo papel da migración como motor para o asociacionismo
labrego, non soamente polo capital que poidan ter para poñelo en marcha, senón
tamén polo caracter mais aberto e formado que poida traer.
Sinala que o liña cerealística, predominante nese momento non é
competitiva xa fora coas produccións da España interior, ou coas importacións
estranxeiras. Orienta o futuro de Galicia á producción de cultivos herbáceos e
forraxeiros, de xeito que se poida obter un maior rendemento da actividade
pecuaria.
Incide na profesionalización do labrego, mediante a formación do mesmo,
xa fora coa xeneralización de concursos de gando, que lle servira como
escaparate do bo facer na mellora pecuaria, ou co fortalecemento das ensinanzas
primaria, así como a necesidade de establecer liñas de divulgación dos
coñecementos e reforzo das ensinanzas e experiencias investigadoras do persoal
técnico (veterinarios, agrónomos,...).
A repercusión destas propostas, en liña coas concibidas nas Asembleas de
Monforte, foi moi amplía xa que se comezaron a por en marcha en diferentes
sociedades agrarias como a de Ortigueira, a Mutual Pecuaria de Negreira-Baña,
Cerdido ou Arca (O Pino-Coruña), sendo tamén adoptadas e empregadas polo
partido galeguista dentro do seu programa político. O propio Castelao en “Sempre
en Galiza”, recorre a Rof para facer ver a dependencia de Galicia as decisión do
Goberno respecto aos aranceis impostos, que lastraban a nosa competitividade
pecuaria.
“Sabido é que o arancel protector de Castela non sóio nos estrucha
como consumidores senón como produtores, pois oprime as fontes da nosa
riqueza principal, que é a gandeiría. Non e dificultoso concordar con Rof
Codina cando di que as 107.000 hectáreas, que adica Galiza ao cultivo do
millo, debía adicalas á produción de forraxes, trevos e plantas gramíneas, como
fai Holanda e Dinamarca, pois resultaríalle moito máis barato mercar en
América o millo e demais pensos concentrados que adicar as súas terras a
semellante cultivo.”98

98

Rodríguez Castelao, A.D. Sempre en Galiza II. Edición Biblioteca 120 Galega. La Voz de Galicia. Páx 234
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Rof emprega en diferentes ocasións o modelo de desenvolvemento que
agropecuario que están levando países coma Holanda ou Dinamarca, como o
máis axeitado para exportar a Galicia. Nunha conferencia pronunciada na
“Universidade Popular” de A Coruña o 10 de marzo de 1914, baixo o titulo “La
Ganadería como riqueza y factor de bienestar social”, Rof expón a similitude que
Galicia, ten en concreto con Dinamarca, e a posibilidade de levar a cabo unha
transformación do sector agropecuario semellante a aquel pais. Esta
transformación basearíase en dos piares concretos: a Cooperación e a
Instrucción. Advirte como naquelas zonas onde algún destas dúas consignas se
están levando a cabo xa se empezan albiscar melloras considerables, poñendo
como indicador do benestar e prosperidade da poboación o acceso ao consumo
de carne fresca por habitante.
“Dentro de la provincia de La Coruña corresponde el mayor consumo
á Santiago, la Atenas gallega donde radican los centros de cultura oficial,
donde existen gran número de hombres dedicados á las investigaciones y
estudios científicos.
El segundo lugar lo ocupa La Coruña que es el núcleo de mayor
población y comercio y e la que brilla un buen número de intelectuales en todas
las ramas del saber.
Corresponde el tercer puesto á Ferrol, residencia de la primera factoría
naval de la nación
De los restantes partidos el que marcha a la cabeza como consumidor
de carnes frescas es Ortigueira y ...rara coincidencia, es el único que empieza a
tener ganadería mejorada gracias a la celebración consecutiva de ocho concursos
de ganados. Parece indicarnos esto que a medida que la ganadería mejora,
también mejora la alimentación de la población rural”
En 1928 publica “Enfermedades infectocontagiosas reinantes en la ganadería gallega
y medidas para combatirlas” o cal é un resumo do relatorio que pronunciou na
Semana Agrícola que se celebrara na Coruña os días 22 ao 28 de agosto de 1927.
nela expón como as diferentes epizootias que se presentan na cabana gandeira
galega, supoñen para esta unha das principais eivas para a súa mellora.
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Así, calcula o valor da gandería en algo mais de 816 millóns de pesetas
(Táboa 8). Neste senso asume o erro dos censos existentes, aínda que estes dan
unha visión bastante aproximada a realidade.
“Estas cifras representan la estadística oficial más favorable de
cuantas de han publicado, pero distan mucho de las cifras reales, por la
dificultad que ofrece el campo gallego de llevar a cabo estas estadísticas”
Táboa 8. Valor total das cabezas de gando segundo o censo da Estatística
Pecuaria de Galicia de 192599
A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Galicia

Precio medio
por cabeza

Valor
pesetas

Cabalar

37.417

25.535

3.862

10.987

77.801

400

31.120.400

Asnal

7.668

6.495

7.318

1.689

23.170

150

3.475.500

Mular

13.159

10.804

2.421

1.860

28.244

500

14.122.000

Vacún

476.638

369.026

201.643

208.735

1.256.042

400

502.416.800

Lanar

69.215

99.512

125.416

49.694

343.837

30

10.315.110

Cabrún

29.190

69.535

45.693

21.716

166.134

25

4.153.350

Cerda

271.578

329.880

200.421

147.372

949.251

250

237.312.750

Aves

891.576

501.426

680.972

679.854

2.753.828

5

13.769.140

Total

1.796.441

1.412.213

1.267.746

1.121.907

5.598.307

816.685.050

Calcula en mais de 60 mil animais os que causan baixa debido as
epizootias en Galicia (Táboa 9). Neste senso, vese como a peste porcina, a
nacida, a pulmonía contaxiosa, o mal rubio e o gripo eran as enfermidades con
maior incidencia no gando maior, sendo o cólera, a peste e a difteria as que se
presentaban con maior frecuencia no caso das aves. O gando porcino é con
diferencia o que sufre un maior numero de perdas, chegando a mais do 4% do
censo. Esto supón unhas perdas totais de mais de 12 millóns de pesetas, o cal se
torna en inasumible para calquera actividade transformadora. Rof describe cada
99

Fonte: Rof Codina, J. Enfermedades infectocontagiosas reinantes en la ganadería gallega y medidas para
combatirlas. Imp. Garcybarra. La Coruña 1928. pp 5-6
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unha das enfermidades anteriores, propoñendo sinxelas medidas para a súa
prevención e tratamento
Táboa 9. Valor total das cabezas de gando segundo o censo da Estatística
Pecuaria de Galicia de 1925100
Enfermidades

Equina

Bovina

Ovina

Caprina

Peste Porcina
Nacida

93

1.064

1.566

1.110

Porcina

Canina

Felina

38.672

1.020

4.853
4.681

Pulmonía
Contaxiosa

2.595
2.560

Gripo

280

310

184

1.730

690

1.464
1.190

580

350

530

180

Tuberculose

450

22

10

6

Sarna
Influenza

60

15

304
200
150

126

126

Estrongilose

6

10

Agalaxia

10

20

65

65

15

31
30

14

Coriza
Mormo

259

140

Cisticercose

Durina

472

150

Carbunco
Sintomático

14
12

12

12

Perineumonía

12
2

2

Triquinose

2

Febre de
Malta

2

1

1

Total

283

2.124

2.882

1.465

44.817

259

15

8.431

Precio medio
por cabeza

400

400

30

25

250

25

15

5

Valor pesetas

113.200

849.600

86.460

36.625

11.204.250

6.475

225

42.155

100

1.190

580

Distomatose

14

2.560

1.730

Difteria Aviar
Varíola

4.681
2.595

Peste Aviar
Mal Rubio

Totais

38.672

Cólera Aviar

Rabia

Aviar

Fonte: Rof Codina, J. Enfermedades infectocontagiosas... op cit. pp 7-8
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O 28 decembro de 1929, ingresa na Real Academia de Medicina e Cirurxía
de Galicia. Para elo, no acto de recepción da mesma, pronuncia o discurso
“Importancia Social del Veterinario en Galicia”, no que esboza as diferentes liñas a
seguir pola profesión. Así divide a misión do veterinario en 5 partes: Clínica,
sanitaria, zootécnica, educadora e científica.
Na misión clínica incide no papel do profesional veterinario fronte a
clínica empírica que se exerce en Galicia a través do intrusismo. Conecta con esta
a misión sanitaria a cal non soamente se debe limitar a saúde dos animais, senón
que ten que facer un maior fincapé na relación destes co coidado da saúde
publica.
“Esta misión sanitaria en el campo gallego hay que ejercerla como un
verdadero apostolado especialmente el referente a la lucha contra las
enfermedades transmisibles al hombre.
De grandísimo interés para la sociedad el capital que representa la
ganadería, procurando evitar su destrucción por el ataque de esos seres que
denominamos agentes infecciosos, pero mucho más importante y valiosa es si
cabe esta misión sanitaria que además tiene también a poner a salvo la salud
de nuestros semejantes”
En cuanto a misión zootécnica a entende como algo mais que unha parte
que resolva os problemas que de tipo económico se presentan na mellora
pecuaria, senón que para realizar esta hai que ter en conta todos os aspectos que
a engloban.101
“Toda raza forma con su ambiente agrícola y social una unidad
tradicional que hay que respetar y comprender. Es un fenómeno natural sobre
el que no se puede operar con ligereza”
Concibe a misión educadora, como o punto de conexión para que os
avances técnicos se tornen en realidades, tendo para elo que facerllos chegar aos
que poidan poñelos en practica. Basea esta instrución na demostración de
101

Este punto vai en clara referencia a critica que dende a clase veterinaria da época se lle facía a intromisión
no que se consideraban facetas propias do veterinario, dos enxeñeiros e peritos agrónomos, incidindo que
estes soamente se centraban en aspectos exclusivamente económicos, sen ter en conta as particularidades
especificas da bioloxía animal.
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vantaxes que o seu cumprimento lle reporta, fronte a imposición de ideas
asumidas como perfectas de por si, o que normalmente leva ao rexeitamento das
mesmas.
Por ultimo, aposta pola participación do veterinario na misión científica,
no compromiso deste na investigación médica, coa participación nos diferentes
centros de investigación. Entende que para o desenvolvemento desta
investigación é necesaria unha base económica prospera, a cal a súa vez non é
posible sen a participación da investigación pura.
Nesta liña, en 1932, o veterinario Nicéforo Velasco Rodríguez publica o
libro “Labor Social del Veterinario” o cal integra e amplía as propostas de Rof. Cabe
mencionar unha das referencias que Nicéforo Velasco fai de Rof, respecto a súa
labor como Inspector Pecuario que serve a súa vez, para facerse unha idea da
resposta que o Estado daba a situación pecuaria.
“Nuestra ganadería, desbastada por la hegemonía de la bacteria, no
ha logrado el amparo y la protección oficial. En este afán muy español de
pretender imitar a las naciones civilizadoras, se promulgo una Ley de
Epizootias que a sabiendas de nuestras autoridades había de vulnerarse desde
un principio, y de nada ha servido que unos cuantos Quijotes veterinarios
hayamos procurado, repetidas veces, llamar la atención sobre esta cuestión. Así
sucedió, desgraciadamente, que en esa copia ridícula e imperfecta de la
legislación pecuaria, se pretendió evitar explosiones epizoóticas con papel
sellado y pedrea de expedientes, mejor que con sueros y vacunas. Para crear
algo, se crearon las Inspecciones de Higiene Pecuaria, y a los veterinarios
españoles, capacitados para las más grandes empresas de Higiene ganadera, se
le señaló como campo de acción una mesa de oficina y unos legajos de
balduque... ¡Así tenían que hacer Higiene Pecuaria!...¡Así se lo exigía la
Ley!... Rarísimas excepciones (Rof Codina es una de ellas) hubo, que teniendo
un alto concepto de lo que el cargo pecuario significaba, huyeron al campo a
divulgar ciencia pecuaria, sin preocuparse del burocratismo que la Ley le
imponía, esa Ley hechura de un Estado incapacitado para una grande
reconstitución nacional102”

102

Velasco Rodríguez, N. Labor Social del Veterinario. Valladolid. Imprenta A. Rodríguez. 1932. pp 197198
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3.7.- PAPEL DE ROF CODINA NA DEFENSA DA “CLASE”
O apostolado que Rof Codina realizou a prol da formación do labrego, na
procura da súa profesionalización,103 ou o distanciamento e crítica contra a
realización das actividades clásicas do veterinario, como o ferrado, fixo que nos
medios conservadores da profesión fora criticado de falta de corporativismo, ao
entender e que isto lle restaba traballo ao resto dos veterinarios. Sen embargo,
temos diferentes exemplos polos que se pode comprobar un gran compromiso
de Rof cos principais problemas que afectaban a “clase” veterinaria de finais do
século XIX e comezos do XX. Así, entre outras actividades defende a posición
do veterinario fronte a reforma da ensinanza veterinaria de 1912, impulsa o
asociacionismo colexial en Galicia, defende o mantemento da Escola de
Veterinaria de Santiago ou implica as administracións locais para que doten aos
concellos dun axeitado servizo de inspección veterinaria.
En 1912 a proposta do Ministro de Instrucción Pública e Belas Artes,
Santiago Alba, se reforma o anterior plan de estudios de Veterinaria do ano 1871
a través do Real Decreto de 27 de setembro de 1912104.
Aínda que dito Real Decreto melloraba certos aspectos das ensinanzas
veterinarias, como podía ser a necesidade do bacharelato para acceder aos
estudos, a reforma foi fortemente criticada, xa que existía a ameaza de invasión
de Cadeiras das Escolas, con profesionais alleos á Veterinaria.
Iniciouse unha campaña contra dita reforma, liderada por Gordón Ordás,
na que a través de artigos en diferentes xornais e revistas intentase conseguir a
derrogación do artigo nº 12 do citado Real Decreto, no que posibilita o acceso
de doutores en Medicina, Farmacéuticos, Ciencias Físico-Químicas ou Ciencia
Naturais a Cadeiras e como Auxiliares nas Escolas de Veterinaria
Ante esta situación Rof participa na campaña enviando unha carta ao
Ministro de Instrucción Publica, solicitándolle que se modifique dito artigo 12,
103

Nas campañas de vacinación contra a nacida, para que esta fora o máis efectiva posible ensinou a vacinar
a mestres rurais, cregos e gandeiros, o que foi entendido como un apoio ao intrusismo nas labores propias do
veterinario.
104
Gaceta de Madrid de 28 de setembro de 1912.
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tendo que requirirse a posesión de titulo de Veterinario para poder desempeñar e
tomar parte nas oposicións a estas Cadeiras. Do mesmo xeito, solicita que se
inclúa no plan de estudios a materia de “Elementos de Agricultura Aplicada” xa que
considera que “sin las enseñanza de praticultura y economía rural, el veterinario no podrá
contribuir con sus conocimientos sanitarios-zootécnicos, con la intensidad que la industria
pecuaria necesita, al fomento de la producción agropecuaria de España, uno de los fines, quizá
el mas importante, para que está creada dicha carrera”105
Respecto ao papel que xogou Rof na conformación societaria profesional,
foron varios os intentos nos que intentou dotar a Galicia dunha estructura
asociativa que representara a toda a clase veterinaria. Nun artigo que Félix
Gordón Ordás publica na “Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias” titulado “Un adiós
a la clase” deixa entre ver o desanimo que lle causa a efémera duración que tiñan
algunhas das asociacións colexiais106. Como exemplo pon a Federación Rexional
de Veterinarios Galegos constituída en 1915 en Santiago de Compostela, da cal
xa falamos antes.
“En Santiago de Compostela, con un éxito verdaderamente
excepcional, pues hasta el padre Sol, que allí tan pocas veces alumbra, envió la
representación de sus rayos de oro, se formo la Federación Regional de
Veterinarios Gallegos.
Tuve la dicha de presenciar aquel espectáculo soberbio, y aunque
herida mi retina, después del desencanto que me produjo lo ocurrido en
Cataluña, volví a creer en la resurrección de la Veterinaria con la misma fe de
mis primeros tiempos. Se expusieron allí orientaciones admirables, se pensó en
realizar obras gigantescas, se dijo que aquello iba a ser nuestra Covadonga.
Pero no tardé mucho tiempo en enterarme, por conducto de uno de los
mas directamente interesados, de que la segunda Federación Regional, mas
desventurada aun que la primera, había caído, y así seguirá indefinidamente,
en un profundo letargo, tan profundo como la misma muerte, igual que la
muerte de frío y de inmóvil.
Y todo ello porque algunos catedráticos de la Escuela de Veterinaria
de Santiago no podían entenderse”
105

Dita carta foi publicada o 15 de abril de 1913 no nº 8 da revista “Gaceta de Medicina Zoológica”
Gordón Ordás, F. Un adiós a la clase. Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias. Agosto-Septiembre de
1916.
106
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Cabe pensar, que o mensaxeiro ao que se refire Gordón, non é outro que
Rof, xa que o designa como un dos mais interesados neste proxecto, o cal mais
tarde volvera a intentar. Así, Juan Rof toma parte de xeito activo dos primeiros
intentos de organización corporativa na veterinaria galega actual.
Durante a Asemblea Rexional de Veterinarios de Galicia celebrada en
Santiago de Compostela, durante os días 10 e 11 de xaneiro de 1920, acordouse
formar unha asociación co nome de Sindicato Rexional de Veterinarios de
Galicia, conforme a Lei de Asociacións de 30 de xuño de 1887. Aproveitando
esta disposición por establecer un órgano asociativo, o día 13 de xaneiro
inícianse os tramites para a constitución de dito Sindicato, presentándose o día
16 dese mes, os regulamentos do sindicato no Goberno Civil da Coruña,
quedando oficialmente constituído o día 31 de xaneiro de 1920.
Entre os fins do Sindicato Rexional de Veterinarios de Galicia atopábanse:
1. Velar polo bo cumprimento das disposicións legais que regulaban o
exercicio da veterinaria oficial e privada
2. Estreitar os lazos de unión entre todos os compañeiros
3. Elevar a consideración e o prestixio da profesión
4. Xestionar dos Gobernos e corporacións melloras nos servizos da
exclusiva competencia da veterinaria, con especialidade os de Hixiene
Publica, fomento pecuario e ensinanza profesional.
5. Contribuír a pronta constitución de “La Unión Veterinaria Nacional”
acordada na IV Asemblea de Barcelona.
6. Cooperar a todas a iniciativas das asociacións similares de España que
teñan por fin o engrandecemento da ciencia veterinaria, do progreso da
industria pecuaria e da mellora da hixiene publica
7. Unirse as demais asociacións, recadando ao respecto de seus dereitos e
independencia profesional
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O sindicato cuxo enderezo social atopábase no domicilio de Rof na rúa
San Andrés, 168-3º de A Coruña, tiña como estructura un Comité Rexional e
tres provinciais. O comité Rexional estaría formado por cinco socios que
desempeñaran os cargos de Presidente, Tesoureiro, Secretario-Contador e dous
vocais. Nesta primeiro Comité Rexional designouse a Juan Rof Codina coma
presidente, actuando Gabriel Espín Edreira coma secretario, Carlos Troche
Rivas coma Tesoureiro e Baldomero Casal Sánchez e Bernardo Mouriz Leyte
coma vocais. Nos regulamentos presentados aparece Félix Gordón Ordás coma
Presidente Honorario.
Compre destacar a intención aglutinadora da clase veterinaria que
pretende levar a cabo este sindicato. Así no artigo 12 do seu regulamento indica
que co obxecto de robustecer ao sindicato, os comités directivos invitaran aos
veterinarios das respectivas provincias a ingresar no Sindicato. Despois de
transcorridos tres meses de dirixirlles a invitación, anunciarase aos veterinarios
non asociados que o Sindicato os considera inimigos e contra eles porían en
xogo todos os procedementos de loita ao seu alcance, si ao transcorrer 15 días
dunha segunda comunicación non se tiñan asociado.
Nin no Colexio Oficial de Veterinarios de A Coruña, nin na escasa
documentación atopada no Goberno Civil de dita cidade, existe ningunha
documentación que nos indique como foi o proceso de conversión deste
sindicato ao Colexios Profesional, aínda que todo fai pensar que do mesmo xeito
que noutras provincias españolas, o comité directivo acomodase ao abeiro do
Real Decreto de 28 de marzo de 1922.
Todo indica que a representatividade que este sindicato tivo, cinguiuse
case de xeito único a provincia de A Coruña e o ámbito de acción da Escola de
Veterinaria de Santiago, xa que nas actas de constitución dos colexios de Lugo,
Ourense e Pontevedra non se menciona en ningún momento a existencia dun
comité previo.
A actividade de Rof Codina coma presidente primeiro do Sindicato
Rexional e máis tarde do Colexio Provincial de A Coruña documentase aló
menos ata febreiro de 1928, onde se celebra unha xunta xeral na que Rof Codina
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sae elixido coma presidente da xunta de goberno, sendo Miguel López Sancho
coma Vicepresidente, Alejandro Viguera Saenz Secretario, e Narciso Espinosa
Maeso e Bernardo Mouriz Leyte coma vocais.
Respecto a postura que toma Rof Codina sobre o desmantelamento da
Escola de Veterinaria de Santiago en 1924, Barral Mártinez (2005) indica que este
realizou unha campaña de descrédito en contra da Escola, sen aclarar ben en que
sentido107.
“A Federación provincial agraria de Ourense, moi próxima á
provincia de León, envía un escrito ao presidente do Directorio solicitando a
desaparición da Escola. As causas últimas deste posicionamento por parte da
Federación de Ourense descoñécense verdadeiramente aínda que non sería
arriscado supor que fora polo apoio prestado ao mesmo Rof Codina, profesor
de León e inspector de Hixiene pecuaria, xa que na prensa compostelá
culpabilizou en grande medida ao mesmo profesor de apoiar unha campaña de
descrédito en contra da Escola de Veterinaria de Santiago, algo que podería
estar en relación directa coa precipitada cesión de parte do edifico ao Exército
en marzo de 1923”.
Sen embargo, nos artigos publicados en diferentes xornais a postura que
Rof mantén é de total defensa da Escola, así como de critica pola instauración
dun cuartel na mesma. Do mesmo xeito, anos máis tarde unha vez desaparecida
a Escola, aborda a cuestión de dotar de novo a Galicia dunha Facultade de
Veterinaria.
En abril de 1921 publica diferentes artigos no xornal “El Ideal Gallego” nos
que reivindica a permanencia da Escola de Veterinaria. O 20 de abril publica un
artigo que co titulo “La Escuela de Veterinaria de Santiago no debe convertirse en
cuartel”, no que critica a deixadez dos concellos en aplicar os regulamentos de
sanidade pecuaria, como causa principal do desinterese e falta de alumnado da
Escola.
“…De no haber más alumnos en la Escuela de Veterinaria son
causantes en primer lugar los ayuntamientos de Galicia, empezando por el de
Santiago, porque todos ponen especial empeño en burlar la Ley de epizootias,
la Instrucción General de Sanidad, el R.D. de La Cierva sobre inspección de
107

Barral Mártinez, M. op. cit.…Pax 247. Neste senso adxudícalle a Rof un posto como profesor na Escola
de León de xeito erróneo.
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substancias alimenticias, el reglamento de mataderos y todo lo legislado que
represente derechos para la carrera veterinaria…”.
“…Vean como la falta de alumnos en la Escuela de Veterinaria no
obedece como afirman algunos a que en Galicia nadie siente amor a estos
estudios, sino que la causa fundamental está en que los municipios cierran las
puertas a los que tienen el título de veterinario y que los políticos amparan
tamaño error e incumplimiento de las Leyes; y la juventud ansiosa, huye de
estos estudios.
Rogamos encarecidamente a los diputados gallegos que cambien de
sistema; que en lo sucesivo recomienden a los ayuntamientos que organicen los
servicios de higiene pecuaria y de inspección veterinaria, y pidan su
cumplimiento a los gobernadores; y garantizamos que el edificio del Palacio
Escuela de Veterinaria de Santiago, será insuficiente para contener los
alumnos y enseñanzas relacionadas con la ganadería y que cuando esto ocurra
Galicia podrá codearse con Dinamarca.
Este es el verdadero regimiento que Galicia precisa, que trabaja y
piensa, precisa y quiere conseguir con la brevedad posible, sin que se oponga a
tener guarnición. Pero con edificios propios que debe construir “ad hoc” el
ministerio de Guerra”
No mesmo xornal o día 27 de abril o deputado Juan Moreno Tilve,
responde a Rof co artigo “El edificio de la escuela de Veterinaria”. Neste, Moreno
Tilve aclara a Rof que a intención de empregar o edificio da Escola, o cal afirma
que esta medio baleiro pola falta de actividade, como cuartel non responde a
“...suprimir semejante enseñanza de Santiago sino en alojarla en lugar mas adecuado a las
necesidades y desarrollo que ese instituto ha tenido, tiene y es de creer –desgraciadamente- tendrá
en el porvenir”
Rof contéstalle tres días máis tarde co artigo “El edificio de la Escuela
Veterinaria ni debe, ni puede ser cuartel”, indicándolle que o edificio non se axustaría
para dar acollida a un rexemento de Infantería pesada. Por outra banda, afirma
que a totalidade do edificio esta ocupado, non soamente coa Escola de
Veterinaria e a Estación Pecuaria, senón que tamén ocupa locais a recen creada
Misión Biolóxica de Galicia. Esixe un compromiso dos políticos para que apoien
a permanencia da Escola e o Pazo do Hórreo como tal.
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“…para ello precisamos que los diputados y senadores de la región, y
especialmente los de Santiago, cambien de opinión respecto al edificio de que
nos hemos ocupado y de proceder con los intereses e mejora de la ganadería
regional, compartiendo nuestros entusiasmos por la transformación del campo,
base de la grandeza de la nación”
Anos máis tarde, no artigo publicado na “Voz de Galicia” o 30 de
decembro de 1945, baixo o titulo “El guante de Montero Ríos” Rof retoma o tema
de dotar a Galicia de estudios de Veterinaria. En base ao proposto no Plan
Agrícola de Galicia de 1944, no que se aborda a necesidade dun maior numero
de veterinarios, incita tanto a Cámara de Comercio de Santiago como a
Asemblea Municipal de Lugo para que persigan o establecemento dunha
Facultade de Veterinaria en Galicia.
Do mesmo xeito, defendera ao seu amigo Gordón Ordás, o cal en
setembro de 1929 é destinado de xeito forzoso ao posto fronteirizo de Ponte
Barxas (Ourense), debido a negativa de colaboración co réxime dictatorial do
Xeneral Primo de Rivera e a enemistade co Xefe do Corpo de Inspectores
Pecuarios, Arán San Agustín. Dito traslado cesaría o 24 de xuño de 1930. Rof
Codina non tarda en amosarlle o seu apoio a Gordón e organiza en Santiago a X
Comida Veterinaria como homenaxe a Gordón. Isto suponlle un expediente e
destino “ por necesidades del Servicio” a Córdoba onde se incorpora en novembro de
1929. A presión da sociedade coruñesa ao seu favor, fixo que dito traslado se
supendera aos poucos meses.
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4. O PAPEL DE JUAN ROF CODINA
DENTRO DA EVOLUCIÓN E MELLORA DA
RAZA BOVINA GALEGA
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4. O PAPEL DE JUAN ROF CODINA DENTRO DA EVOLUCIÓN E
MELLORA DA RAZA BOVINA GALEGA.
4.1.- ANTECEDENTES. DESCRICIÓN DA RAZA BOVINA GALEGA
NO SÉCULO XIX (1840-1897).
Galicia contaba no século XIX cun gando bovino indíxena natural, a cal
posuía un caracter polivalente no seu aproveitamento. Este tipo de
aproveitamento cunha produción cárnica, láctea e de traballo do ganado vacún
dificultaba calquera tipo de selección das razas. Cando falamos da raza bovina
galega referímonos a raza rubia galega, que e por excelencia a raza do pais108.
Aínda que temos traballos previos de Hernández Robredo ou o Catedrático de
Zootecnia da Escola de Santiago, Pedro González y Fernández sobre a
descrición da raza bovina galega, pódese considerar o traballo realizado en 1916
por Rof Codina “La raza bovina gallega. Memoria de la Asociación Nacional de
Ganaderos” o que sen dubida supón un punto de inflexión na súa caracterización.
A comezos do século XIX non se pode pensar na existencia dunha única
raza do Pais orixinaria. O principal tipo racial existente en Galicia describíase
coma unha raza dexenerada, tísica e enfraquecida. A raza coñecida como galega
clasificábase principalmente de dúas formas. Unha pola súa procedencia
xeográfica diferenciándose a raza valesa ou mariñán e a raza da montaña e outra
polas características morfolóxicas da súa capa distinguíndose a raza teixa ou
vermella de capa roxa, e a marela de capa branca. Nembargantes non había un
patrón especifico que diferenciara ámbalas dúas subrazas.
O aumento da demanda de carne polo mercado inglés a partir de 1840
supuxo un incentivo para comezar a mellora da raza bovina galega. Xa neste
momento, se empeza a esbozar que era o mais conveniente para o progreso das
aptitudes do gando, se unha selección en pureza ou mediante cruzamentos con
razas estranxeiras. Foi a pobreza do labrego, o cal non se podía permitir ter uns
bos sementais e a demanda de resultados de forma rápida para facer o noso
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Pérez Iglesias, M. L. La reserva ganadera de Galicia, op. cit.
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gando competitivo fronte o que proviña do resto de Europa o que desprazou a
balanza ao uso de cruzamentos.
Así, o estado español realizaba periodicamente importacións de gando
vacún para a mellora do ganado indíxena. A Galicia foron destinados exemplares
das razas inglesas Durhan, Abererden-Angus e Hereford e as razas suízas
Schwyz e Simenthal e a holandesa Frisia. Neste senso as razas inglesas foron
perdendo protagonismo a favor dos reprodutores suízos e holandeses,
preconizándose estas como as razas mellorantes.
Os mestizos da primeira xeración ocuparon a maioría das paradas de
sementais, os primeiros resultados entusiasmaron os gandeiros, e así empezaron
a sustituir as vacas do pais polas mestizas de segunda xeración. Isto trouxo
consigo un mosaico de diferentes tipos de gando e capas. Estes cruces moitas
veces anárquicos, debido a falta de formación do gandeiro, supuxeron una
dexeneración dentro da raza. A isto sumáronse outros factores como a falta de
selección nas vacas de cría, xa que as de mellor características ían para o
consumo, quedando as que non serviran, para o fin reprodutor. Neste senso,
atopámonos que estes problemas non foron exclusivos da raza galega, senón que
era común para outras razas que comezaban a establecer plans de mellora, como
por exemplo a pirenaica109.
En 1865, Valenzuela Ozores indica a importancia de establecer un plan de
mellora da raza, do mesmo xeito que sinala a boa calidade da nosa raza,
recoñecendo a superioridade das estranxeiras.
“Al tributar el debido homenaje de justicia a las buenas cualidades de
la raza vacuna del pais, al reconocer la conveniencia relativa de su
conservación, no es ni puede ser nuestro animo defender su actual estado, negar
la necesidad imperiosa de su mejoramiento, ni desconocer la inmensa
superioridad de algunas razas extranjeras sobre todo inglesas, suizas y
flamencas en la producción de leche y en la cantidad y buena calidad de sus
carnes...”110
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Mendizabal Aizpuru, J.A., J.R. Ibarbia Barreras y J.M. Etxaniz Makazaga. Aportaciones a la historia de
la raza vacuna pirenaica. Paradigma de la zootecnia española. Arch. Zootec. 54: 39-50. 2005.
110
Valenzuela y Ozores, A. Memoria agronómica o consideraciones sobre el mejoramiento forestal,
pratícola y pecuario de la provincia de Pontevedra. A Antúnez. 1865. pp 206-207 citado por Pérez Iglesias,
M.L. Op cit pp 119-120.
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Acaba propoñendo a selección das razas autóctonas, debido a que as súas
características se atopen ocultas tras unha mala explotación do gando, deixando
aberta a posibilidade do cruzamento con razas foráneas que permitan a mellora
destas.
“No podemos menos de recomendar que no se olvide de proteger a las
razas que pueblan nuestro suelo, empleando el método de selección, o sea el de
mejoramiento por si mismas, que tan buenos resultados ha dado en otras
razas, y que al reconocer la superioridad de las extrañas, no por eso desdeñen
mejorar las propias, cuyas buenas cualidades quizá yacen ocultas bajo la
imperfección de nuestros sistemas”111
A partir de 1883 o comercio con Inglaterra vai diminuíndo, ata
practicamente desaparecer en 1892. O mercado inglés comezaría a ser abastecido
polas emerxentes ganderías norteamericana e arxentina a través dos barcos
frigoríficos. Esta produción a un baixo costo supuxo unha caída nos prezos, que
afectou directamente a xa por si difícil mellora gandeira. Tamén a epizootia de
febre aftosa (o gripo) e carbunco bacteridiano (a nacida), ademais de minguar a
cabana gandeira, limitou o comercio polos problemas sanitarios que elo
conlevaba.
En 1887 a Sociedade Económica de Amigos do Pais de Santiago, elabora
un informe no que apunta como consecuencia da crise a falta de mellora da raza
xa fora por selección ou con cruzamento con razas estranxeiras. Sinala a
necesidade de atopar novos mercados que dera saída ao excedente pecuario, e de
xeito conxunto establece a necesidade de modificar as estruturas tradicionais de
produción, achegando na medida do posible os novos adiantos.112
Galicia atopábase cun excedente de gando, cuxos ingresos eran noutrora
principal sustento de moitas familias. A crise finsecular supuxo reorientar o
excedente galego ao mercado español principalmente Cataluña e Madrid.
Coincidindo con Fernández Prieto (1992) foi este un punto de inflexión respecto
a mellora non soamente no ámbito pecuario, senón que esta supuxo o eixo
principal das mudanzas que se comezaban a levar a cabo no agro galego.
111

Valenzuela Ozores, A. Idem. p 270-271
Sociedad Económica de Amigos del País. Informe sobre las causas de la crisis que atraviesa el ganado
vacuno en Galicia y medios de remediarla. Santiago, 1887.
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4.2.- RESPOSTA A CRISE FINSECULAR.
ACTIVIDADES DE MELLORA (1896-1906)

AS

PRIMEIRAS

4.2.1.- A proposta de Juan Suárez Casas
Logo da confusión establecida para clarexar a natureza da crise gandeira
finsecular, evidenciase un cambio de sentir na conciencia publica sobre os limite
e carencias da gandería galega. Así, evidenciase unha torna no debate, mais
dirixido agora a propostas e formulas coas que acadar unha mellora na situación,
que en debater as diferentes razóns da crise.
O enxeñeiro ribadense Juan Suárez Casas foi o primeiro en establecer un
patrón para iniciar unha mellora no vacún do pais. Suárez Casas estableceu un
plan de mellora integral. O seu traballo “Soluciones para el mejoramiento de la raza
bovina y riqueza agrícola industrial en la región noroeste de España” publicado en febreiro
1897, e que fora o primeiro premio nos Xogos Florais da Exposición Rexional
de Lugo de 1896, non soamente se centraba na mellora da raza, senón que
ademais se ocupa de como debería ser alimentación e a hixiene do gando.
Así, presenta o seu traballo ao tema 21 da 2ª sección de ditos xogos
florais, no que se debería expoñer unha memoria na que se estudara e
demostrara cal e a mellor raza de vacas e touros sementais para Galicia en xeral e
particularmente para a parte montañosa desta rexión; alimentación conveniente e
económica para o pronto desenvolvemento do gando vacún e sistema de cortes
hixiénicas para evitar as enfermidades deste. A memoria gañadora tería un
premio de 250 pesetas ofrecidas polo industrial chocolateiro, natural de Sarria,
D. Venancio Vázquez López, o cal tiña a súa empresa en Madrid e fora
presidente do primeiro Centro Galego na capital chegando a deputado a Cortes
por esta cidade.
Suárez Casas expón no prólogo do seu traballo que o vacún en xeral e en
especial as vacas leiteiras, constitúen unha riqueza tal para Galicia, que sen este
carecería dos principais medios de subsistencia. Ademais pon coma un dos
obxectivos principais da memoria a resolución de a onde dirixir a mellora do
gando, si este tiña que ser dedicado ao cebo, ao leite, ou ao traballo.

Páxina 82

Veterinaria e mellora pecuaria na Galicia “antre dous séculos”(1874-1931)

Así, divide a memoria en tres seccións:
1. Estudio e demostración das razas de vacas e toros sementais que mais conveñen a
Galicia, indicando os medios conducentes de tan importante mellora.
Neste apartado, describe as características produtivas de razas
estranxeiras como a Durham, Holandesa, Schwytz, Friburgo ou Holstein
entre outras. Neste punto, aínda que sen entrar en detalle, as compara
coas autóctonas, considerando superiores as estranxeiras na maioría das
condicións de produtividade.
Parte da necesidade de realizar cruzamentos mellorantes con estas
razas para obter resultados a mais curto prazo, en prexuízo da selección,
por ser este un camiño moito máis lento.
”... entendemos que la especialización no puede cometerse sin conseguir
antes el mejoramiento en general, de que estamos tan necesitados, y por que
aquellos tipos solo se obtienen a fuerza de estudio, constancia y ensayos
racionales basados en conocimientos científicos y nunca debidos al azar o al
empirismo”
Sen embargo, este cruzamento o asocia a selección. Para elo propón
unha mellora previa da raza mediante cruzamentos, de xeito que se poida
acadar un perfeccionamento xeral do gando vacún.
Incide que nunca deberase facer unha substitución da raza indíxena
polas estranxeiras, xa que estas terían grandes problemas para o
acondicionamento as características da rexión. Ademais inclinase por
orientar a mellora á aptitude leiteira. Aposta polo introdución da Raza
Normanda variedade “contentina” a cal xa tiña libro xenealóxico de seu
dende 1883. Esta raza presenta unha boa aptitude para a carne e o leite
pero conservando ademais as demandas da economía campesiña de
traballo e rápida climatización.
Aposta por unha implicación directa e necesaria do Estado e
Corporacións locais neste proceso, mediante o fomento de Exposicións
agrícolas e de gandos, multiplicación de Estacións Pecuarias e Granxas-
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Escola, a ordenación e dirección da selección. Neste senso, non desbota a
vía da selección da raza a longo prazo previa mellora mediante cruces.
“Por las autoridades o personas encargadas de dar impulso a este
mejoramiento deben dictarse las disposiciones para la selección, y se facilitaran
los reproductores a medida que las circunstancias lo permitan, hasta poder
llegar a la completa prohibición de emplear otros que los que aquellas
proporcionen”.
2. Alimentación mais axeitada e económica para o pronto desenvolvemento do gando
vacún, estudando baixos os seus múltiples aspectos os diversos climas, a produtividade
do chan, os principios nutritivos das plantas e a aplicación de todas estas circunstancias
ao desenvolvemento de algunhas industrias que, en combinación coa pecuaria, puidera
explotarse nos nosos campo.
Suárez relaciona intimamente o progreso da nosa gandería, coa
reforma a agricultura, inclinándose polo aumento das praderías naturais e
artificiais respecto as demais terras de labor, o incremento de especies
forraxeiras e cambio de cultivos por plantas que puideran empregarse no
desenvolvemento de industrias, como por exemplo ao do azucre mediante
a remolacha, a cal destinaría os residuos producidos para a alimentación
do gando.
Aborda tamén, a necesidade dunha evolución conxunta da mellora
da raza bovina á aptitude leiteira, coa das industrias derivadas do leite,
entre elas as da fabricación de queixos e manteigas. Para elo, seria preciso
de dotar a Galicia, do mesmo xeito que se estaba a facer nos Alpes suízos
e franceses, de sociedades e asociacións de labregos, as cales se
encargarían do ciclo completo de produción, fabricación e venda dos
produtos derivados do leite.
3. Análise dos diferentes sistemas de cortes, examinándoos comparativamente para deducir
cal é o mais proveitoso para o nosa rexión, considerados económica e hixienicamente.
Neste senso, fai unha descrición previa de diferentes modelos de
cortes ideais, baseadas nos últimos adiantos en construcións rurais, as
cales descarta no seu uso extensivo, amparándose na falta de medios que
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dispoñen os labregos, aconsellando a reforma das cortes existentes. Para
elo propón diminuír a densidade de reses por corte, axeitando o numero a
capacidade da corte, proporcionar unha axeitada ventilación e desbotar o
uso de cortes estrumadas.

4.2.2.- O labor da Granxa-Escola Experimental de A Coruña
Como xa comentamos, dentro do afán que o movemento agrarista tiña en
difundir e divulgar as diferentes ideas e propostas de mellora, comezase a
publicar diversas revistas de contido agrario, nas que destacan o Boletín de la
Granja Experimental de A Coruña (A Coruña. 1899), Agricultura Gallega (Lugo,
1900), Crónica del Trabajo (Santiago, 1901) ou Prácticas Modernas (Coruña, 1903).
Esta ultima é o vehículo de propaganda do movemento Solidaridad Gallega113, e
un dos principais medios de difusión do movemento agrarista galego. Nesta
revista Bartolome Calderón acentúa a caracter leiteiro da raza bovina galega “que
non ten nada que envexar a frisona”114. Esta posibilidade e retomada mais adiante,
cando a demanda do leite aumente nos anos 20.
Ante a dicotomía que durante todo este tempo se presentaba na mellora
da raza bovina, optase pola opción proposta por Suárez Casas, a dobre vía, o
cruzamento e a selección en pureza, e ponse en marcha as primeiras experiencias
na Granxa Agrícola-Experimental da Coruña115. Baixo a dirección de Marcelino
Álvarez Muñiz procedese a realizar os primeiros cruzamentos. Empregáronse
exemplares das razas inglesas, razas suízas e a holandesas, pretendéndose
mellorar a raza bovina galega nas tres aptitudes. Obtivéronse os mellores
resultados nos cruces con Simenthal e Frisona. Do mesmo xeito, Muñiz ensaia
tamén a climatización de razas estranxeiras ao noso país. En 1899 as conclusións
son aínda provisionais “os cruces deron casos notabilisimos, na selección son poucas as
avantaxes acadadas ata hoxe, aínda que se sabe que é a máis segura e eficaz en moitos
casos”116
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“Solidaridad Gallega” nace en setembro de 1907 como alternativa ó sistema caciquil da Restauración.
Basease en “Solidaridat Catalana” que acadara uns grans resultados nas eleccións de abril de 1907
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Bartolomé Calderón. Prácticas Modernas, nº 46 e 47, 1904
115
Fernández Prieto, Lourenzo. A Granxa .... Op. cit. p. 54
116
Boletín da Granxa nº 1. VII-1899 p. 6 citado por Fernández Prieto, L. A Granxa... op cit p. 55.
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Entre 1899 e 1904, Muñiz observa que as crías resultantes dos
cruzamentos, independentemente cal fora o semental empregado, eran sempre
mais robustas, mellor formadas e máis precoces que as resultantes da pura raza
galega. Destes cruces sobresaian a raza Holandesa e Simenthal, presentándose
unha maior aptitude para a producción de leite e para o engorde
respectivamente. 117
Cando Leopoldo Hernández Robredo chega a dirección da Granxa recolle
os resultados de Muñiz e inclinase pola mellora cárnica a través do cruce con
Simenthal. Esta raza conservaba caracteres de traballo e leiteiros, e aumenta de
forma substancial os rendementos da canal e índices de crecemento co cruce co
pais. A pesar desta tendencia cárnica, Robredo non persegue a consecución
dunha raza especializada, senón que pretende unha mellora da mesma, sen
alterar as funcións que se lle daba no campo (carne, leite, traballo), mantendo a
opción que Suárez Casas propuxera coa combinación do cruzamento e a
selección en pureza.
Mentres esta é a opción que foi tomada pola Granxa e a Dirección Xeral
de Agricultura, que é o que se fai realmente no campo?. Os gandeiros
mostráronse remiso a entrada do gando centroeuropeo, de feito adquirían en
Portugal vacas e bois galludos. As vacas galludas ou arzuáns, que pertencían a
Raza barroçoa ou barrosa, eran moi apreciadas, xa que cumprían perfectamente
coa triple aptitude.
Neste senso, é o papel de Robredo, conxuntamente coa campaña
divulgadora desenrolada por diferentes medios agraristas o que axudou que os
cruces foran aceptados polos gandeiros. Un dos principais medios que axudaron
a un progreso real do bovino galego, foi acercar os resultados da selección e dos
cruces os principais interesados e os que realmente farían posible a mellora. As
paradas de sementais, e especialmente os concursos gandeiros foron escaparate e
motor dos adiantos logrados. Neste senso, a labor levada a cabo por Robredo
dende a Granxa, en colaboración co Sindicato Cámara Agrícola de A Coruña

117

Alenda Jiménez, R. La preocupación por la mejora del ganado vacuno gallego su historia y metodología
(1887-1952). 100 anos de Investigación agraria. 1888-1988. tomo I. 1992.p. 363
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xogou un papel fundamental no asentamento deste medio de divulgación das
melloras.

4.2.3.- Os concursos de gando como impulso das melloras
A Sociedade Económica de Amigos del Pais de Santiago, en 1887 xa
propuxera ós concursos como medio para a promoción da gandería. En 1892 e
como resposta a crise comercial con Inglaterra, celebrase na Coruña un concurso
de gando que intentara incentivar, e estimular a actividade gandeira. O signo
lúdico destas reunións gandeiras, carece de xuízos prácticos para lograr unha liña
de selección ou mellora, xa que se admitían todo tipo de razas e cruces vacúns.
Nelas os criterios de valoración dos animais era unicamente visual e subxectivo.
Isto conlevaba a desconfianza por parte dos gandeiros no momento de designar
os gañadores.
“Verdadeiramente debe recoñecerse por ser de xustiza que a situación
económica do labrego galego deixa moito que desexar....non se encontraban esas reses
verdadeiramente notables que con frecuencia se observaban cando a exportación a
Inglaterra. O xurado empregando prudente benignidade outorgo os premios para
estimular a os nosos campesiños para presentar seus gandos en futuros concursos”118.
En 1902 celebrase o Congreso de Gandeiros en Pontevedra, e o Concurso
de Gandos en Santiago, mostran un continuísmo cos anteriores, carentes de
aproveitamento practico para a mellora animal. Tratábase máis dunha expresión
folclórica e actos propagandísticos que para nada tiñan que ver cunha intención de
aproveitamento técnico dos mesmos.
É a partires de 1905 cando comeza a mudar a finalidade dos certames.
Convocase na Granxa da Coruña, baixo a dirección de H. Robredo, un concurso
que fixa as bases do que seria o emprego desta ferramenta no avance da gandería.
Esta valoración por puntos ía axudar a determinar cales eran as carencias do noso
gando. Do mesmo xeito, os premios económicos supoñían un incentivo para
orientar a mellora e desbotar animais de cruces que dexeneraran a raza. Así neste
período impóñense no campo os cruces mellorantes mediante o Simenthal. Co
emprego desta raza non soamente se conseguiu un aumento no peso alcanzado
118

Memoria acerca da exposición de gandos celebrada na Coruña en 1892
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polos xatos, senón que inflúen positivamente no índice de conversión e o
rendemento cárnico da canal. Cambia a morfoloxía da raza aumentando os
cuartos traseiros e nivelase a liña do lombo. A través das paradas de sementais, a
introducción destes cruzamentos é masiva e mais ou menos ben aceptada polo
gandeiro, o cal ao ver a importancia que tiña posuír bos reprodutores, foi
desbotando a costume que tiña de vender os mellores exemplares para o
consumo. Como xa vimos, Prado Lameiro conxuntamente con outros autores,
volvería o incidir na necesidade de erradicar esta practica, a cal os gandeiros
retomarían coa subida de prezos da carne, consecuencia dunha maior necesidade
de abastecemento derivado polo inicio da I Guerra Mundial.
4.3.- CONTRIBUCIÓN DE ROF CODINA Á EVOLUCIÓN DA RAZA
RUBIA GALEGA (1906-1933)
Herdanza do celebrado en 1902 en Pontevedra, levase a cabo en Lugo un
segundo Congreso Rexional Agrícola e Gandeiro. Dito congreso celebrase o 7 de
outubro de 1906, coincidindo coas Festas de San Froilán, sendo o presidente do
mesmo Manuel Mosquera Lequerica, vicepresidente Emilio Tapias y Ribas, vogais
Leopoldo Hernández Robredo e Adolfo Ortigueira e coma secretario Juan Rof
Codina. A dicir por J.A Duran (1976), e neste congreso cando Rof comeza a
adquirir un papel protagonista no movemento agrarista. O peso de Rof,
manifestase ao decidirse en dito congreso, desviar a mellora do vacún a unha liña
na que se dea preferencia “a selección cientificamente dirixida”, por medio da
recuperación e selección en pureza da unidade racial entre os individuos
autóctonos de condicións sobresaíntes, deixando o cruzamento para casos
especiais119. No mesmo Congreso levase a cabo o 1er Concurso Rexional de
Gando Vacún do Pais, con premios exclusivos para a raza do pais, outorgándolle
soamente diplomas o vacún estranxeiro e os seus mestizos. A raíz deste congreso
a Deputación de Lugo acordou establecer once paradas de sementais, unha por
partido xudicial, e adquiriu os tres touros premiados do pais no Concurso, para
iniciar a mellora por selección acordada.120

119

Rof Codina. La raza bovina gallega rubia mejorada. 1953
Rof Codina, J. Breve reseña de los estudios y trabajos realizados hasta lograr la raza bovina gallega rubia
mejorada. 1ªs Jornadas Agrícolas de Oporto. 1951
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Rof Codina, a igual que Robredo, apunta o uso dunha valoración obxectiva
do gando por métodos zoométricos, empregando o método Lydtim. Como mellor
forma para establecer as necesidades e defectos da raza, así como procedemento
para establecer as medidas correctoras. É a partires de maio 1909, no concurso
comarcal de Outeiro do Rei, cando este método se emprega por primeira vez. Foi
un dos principais divulgadores dos concursos ós que se refire dez anos de iniciarse
o seu espallamento do modo seguinte:
“No rexurdir da industria pecuaria nacional, cando a historia sinale
as principais causas que contribuíron á e reconstrución das razas indíxenas,
impulsando ó seu estudio...apreciará a eficaz influencia que en tamaña obra
exerceron os concursos comarcais de gando e o emprego neles do método de
medición por puntos”121.
A relación entre a organización dos concursos nunha comarca e a notable
mellora da gandería na zona é repetida por Rof en diferentes traballos,
manifestando, como xa vimos, en numerosas ocasións o exemplo da zona de
Ortigueira, a cal estaba a cabeza na celebración destes eventos e o aproveitamento
dos mesmos.
En xullo de 1909, ten lugar na Escola Especial de Veterinaria de Santiago o
terceiro Concurso Rexional de Gandos, empregando tamén o método por puntos.
Cos datos obtidos, o Catedrático de Zootecnia da Escola da Veterinaria de
Santiago don Pedro González y Fernández, levou a cabo os primeiros estudios
zoométricos das reses da raza galega.
En base ao método Lydtim, confeccionáronse táboas de valoración, as cales
ademais de cualificar aos animais nos concursos, permitiron establecer os
primeiros parámetros definitorios da raza a través da súa talla, peso e algunha
proporción. Mantívose a diferenciación en sub-razas, a dos vales e a da montaña.
Cando a puntuación do animal non chegaba a obter 50 puntos, era
eliminado, os cualificados entre 50 e 55 puntos se lles outorgaba recompensa de
terceiro premio, de 55 a 60 o segundo premio, e de 60 a 65 eran considerados de
primeiro premio. Aos que alcanzaban unha puntuación superior aos 65 puntos se
121

Rof Codina, Juan. Galicia agropecuaria. Los concursos de ganado del presente año. El Cultivador
Moderno, Barcelona, XII/1916
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lles outorgaba un premio extraordinario en función dos recursos dos que se
dispoñía122.
A partir do seu nomeamento como Inspector Pecuario é invitado a
participar coma xurado na maioría dos concursos que se celebran na Coruña e en
Lugo123.. En maio de 1913, celebrase en Madrid o III Concurso Nacional de
Gando e no seu programa aparece por primeira vez premios a raza bovina galega,
dividida nas subrazas de montaña e do val. En dito concurso, Rof da a coñecer o
método de apreciación empregado para a raza galega, o que lle permitiu realizar o
traballo que co titulo “Estudio de los principales grupos indígenas de ganado bovino del norte
de España” que se publicou en xaneiro de 1914 na Revista de Higiene y Sanidad
Veterinaria, traballo que se reproduciu en case a súa totalidade na Memoria de dito
concurso que publicou mais tarde a Asociación Xeral de Gandos do Reino No
concurso de memorias do mesmo certame, foi premiado o traballo de Rof de
titulo “Los concursos de ganados como medio de fomentar y clasificar la ganadería”
En 1916 Rof Codina publica a monografía sobre a Raza Bovina Galega
premiada pola Asociación de Gandeiros do Reino. É neste libro onde se poñen as
bases do morfotipo do rubio galego124. Nesta obra figuran recollidos as follas de
cualificación dun cento de reses, dos que se extrae os caracteres do tipo medio da
raza galega (Táboa 10). Ademais describe sistemas de producción axeitados, as
liñas para establecer unha mellora nas condicións alimenticias do gando, medidas
hixiénicas que se teñen que impoñer nas explotacións e as deficiencias existentes
nestas. Fai tamén unha reseña aos diferentes sistemas para asegurar o gando
existente en Galicia, os principais procedementos de venta da reses e os seus
produtos, establecendo para este punto uns consellos que se poderían por en
marcha para lograr maiores vantaxes económicas, como pode ser o evitar as
carnes cansadas a través dun correcto traslado dos animais, ou evitar o decomiso
de coiros e carnes danadas por un manexo inadecuado.

122

Rof Codina, J. Breve reseña...op. cit.
Rof Codina, Juan. Los concursos de ganado como medio de fomentar y clasificar la ganadería. Memoria
premiada por la Asociación de Ganaderos del Reino. Madrid, 1915
124
Sánchez García, Luciano. Raza vacuna rubia gallega. Lugo. 1978
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Táboa 10. Medidas zoométricas descritas na Raza Bovina Galega (1916)
Media
Idade (anos-meses)
Alzada á cruz (cm)

2-11
127

Alzada á metade do dorso (cm)
Alzada á entrada da pelve (cm)

126
130

Alzada ao nacemento da cola (cm)
Lonxitude do tronco (cm)

131
145

Altura do peito (cm)
Anchura dos costados (cm)
Lonxitude da grupa (cm)

67
42
49

Anchura da grupa (cm)
Perímetro torácico (cm)

42
178

Perímetro da caña (cm)
Peso vivo (kg)

18,5
481

Sen embargo, a contribución máis singular que fai Rof ao discurso da
mellora gandeira é cando expón que esta tiña que correr a cargo do Ministerio de
Fomento, creándose nel a Dirección Xeral de Gandería, sendo o primeiro en
concibir a creación da mesma. Desta dependerían os servizos centrais, rexionais e
provinciais e todos estes estarían a cargo dos Inspectores de Hixiene e Sanidade
Pecuarias. En 1931, materializaríase dita proposta de man de Félix Gordón Ordás,
o cal demanda a asistencia de Rof para pola en marcha..
Unha vez creada a Dirección Xeral de Gandería, o 23 de Marzo de 1933 se
publica o Regulamento de libros Xenealóxicos e comprobación do rendemento
lácteo, aprobado por orde de 23 de marzo de 1933125. Ao editarse se lle engadiron
anexos e instruccións propostas pola Sección de Fomento Pecuario, que dirixía
Rof, que serviran para apreciar as reses bovina a inscribir e os prototipos das razas
españolas. Ese mesmo ano, se establece o estándar racial da Raza Rubia Galega, a
cal presenta cifras como un peso vivo máximo atopado nos touros dos vales de
760 kg, o que fai ver como en pouco tempo de acadou unha melloría
considerable.
125

Gaceta de Madrid de 29 de marzo de 1933
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Dende 1913 a 1958 apreciase unha importante mellora, demostrándose
unha evolución e progreso da colectividade da gandería rexional (Táboa 11). O
establecemento no obxectivo da selección á produción láctea dentro do Plan
Agrícola de Galicia de 1944, o que mais tarde demostrouse como erróneo, fixo
que hoxe en día teñamos unha raza de aptitude cárnica con unha aceptable
produción leiteira.
Táboa 11. Evolución da raza bovina galega entre 1913 e 1958
1913126

1958127

Diferenza

Idade (meses)

44

44

Ningunha

Alzada á cruz (cm)

134

150

+ 16

Perímetro torácico (cm)

193

229

+ 36

Peso vivo (kg)

603

1000

+ 397

126

Fonte: Rof Codina, J. Estudio de los principales grupos indígenas de ganado bovino del orte de España.
Datos del Concurso acional celebrado en maio de 1913 en Madrid. Revista de Higiene y Sanidad
Veterinaria. Nº 1. 1914
127
Fonte: XIV Concurso Provincial de Gandos de Lugo celebrado en setembro de 1958
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5. CONCLUSIÓNS.
Se nun primeiro momento, o principal propósito deste traballo era realizar
un breve acercamento a primeira etapa vital en Galicia de Juan Rof Codina, ata a
súa marcha no 1932 a Madrid, dun xeito desapaixonado e o mais obxectivo
posible, ao ir indagando na súa obra, intentouse ir conformando unha nova
visión de Rof, mais cércana a realidade.
Fernández Prieto (1985) xa indicaba a necesidade de realizar unha revisión
sobre a figura de Rof, e sobre o seu papel como o factotum dos progresos técnicos
da agricultura e gandería galega no século pasado. Neste senso, observamos
como a intensa e meritoria labor de Rof Codina, vese completada coa fervenza
de iniciativas que se estaban a levar a cabo a prol da transformación
agropecuaria. Así, a etapa formativa de Rof ven marcada por un ambiente
rexeneracionista, empapado ideoloxicamente polas ideas agraristas de Practicas
Modernas, e o empeño modernizador e reformista da profesión veterinaria. A
importancia que ten Rof Codina neste contexto é que adquire un papel activo
nestas frontes, actuando de receptor de ideas xa expostas, procedendo a
amplificación das mesmas. Sen dubida, Rof xogou un papel fundamental na
divulgación das ideas innovadoras que agromaban, pero sobre todo na súa posta
en marcha. O artigo que baixo o titulo “Notas para el congreso ganadero”, publicou
o 17 de decembro de 1902, no xornal “La Idea Moderna”, pódenos ser
esclarecedor sobre as particularidades da súa obra.
“No basta que todos los hombres de ciencia concurran con su talento a
la resolución de los arduos problemas, es necesario, es indispensable, responder
mas con obras que con razones, si hemos de progresar con arreglo a las
necesidades de los tiempos modernos.
Para llegar a este fin practico creemos de necesidad que el congreso
discuta y formule quien ha de encargarse de llevar a la práctica sus acuerdos,
como ha de conseguirse que entre en el ánimo de nuestros labradores el espíritu
del congreso y como han de vulgarizarse los conocimientos y reglas que la
ciencia enseña, para ponerlos al alcance de la más ruda inteligencia”
Sen dubida, este afán de vulgarización dos coñecementos científicos o que
a diferencia doutros coetáneos como Robredo ou Prado Lameiro, cunha
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producción publicística máis escasa e de menor repercusión, o que fai que ata
non fai moito se tivera a Rof como único facedor mellora pecuaria galega. Esta
labor acadará o seu cénit, despois da súa xubilación coa creación da Cadeira
Móbil de Divulgación de Galicia.
A pesar que a súa postura sobre o a elección do procedemento da mellora
do vacún, tende a unha selección en pureza da raza, na práctica concorda cos
traballos que Robredo estaba a levar na Granxa de a Coruña, combinando os dous
métodos. Referente, a especialización productiva, a postura de Rof vai variando
en función das necesidades que nese momento existía no mercado. Inicialmente,
Rof establece a raza galega como unha raza de triple aptitude con características
idóneas para unha boa capacidade cárnica. A partir de 1926, concorda con
Gallastegui no establecemento do control leiteiro das vacas do país. Segue de
preto os traballos que neste sentido se realizaron na Misión Biolóxica entre 1926 e
1930, propoñendo que dalgún xeito se puidera impulsar unha industria láctea
destinada a producción de queixos. Anos máis tarde, unha vez xubilado, critica
fortemente a postura adoptada a partires de 1956 pola introducción de razas
estranxeiras como a South Devon128 ou a Normanda129
O trabalo de Rof non se cinguiu nunha simple mellora morfolóxica, senón
que tamén incidiu no prol de modificar as condicións externas que afectaban o
gando e impedían o progreso e o avance deste. Loitou contra o gripo e a nacida,
iniciando campañas de vacinación dende 1900. Reducindo a mortalidade do
gando, o gandeiro sacáballe maior rendemento a explotación podendo investir os
cartos en mellores exemplares. A labor publicista e divulgadora na que Rof
acercaba o gandeiro medidas elementais de hixiene comezaba a surxir efecto. En
1911 Rof loábase de que a maioría das reses con nacida se queimaran para evitar
contaxios130. Ademais promoveu cooperativas, asociacións e sociedades mutuas
de seguros. Todo elo contribuíu que o censo bovina mellorase tanto en
cantidade como en calidade

128

Rof Codina, J. Otra raza vacuna mas para Galicia. El Progreso 27 de maio de 1957
Rof Codina, J. Interés de la Raza Bovina ormanda como productora de leche, manteca y carne. El
Progreso 21 de xaneiro de 1960
130
Rof Codina, Juan. Boletín Agrícola de Galicia y Asturias, nº 64, 1911
129
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Así pois, a valoración da obra de Rof ten que ser considerada globalmente
co contexto que lle tocou vivir. Neste primeira aproximación, manifestouse
como esencial, en especial no seu apostolado a prol da mellora do vacún. Todo
elo debe conducirnos a necesidade dunha reflexión máis profunda, na que se
teña en conta, cales foron as principais influencias na etapa formativa de Rof, e a
impregnación desta na súa posterior obra, a relación e simbiose con outros
coetáneos coma Gallastegui, Prado Lameiro, Armendaritz ou o propio Gordón
Ordás, cal foi o papel que xogou Rof dende a Dirección Xeral de Gandería,
como contribúe na rexeneración doutras razas autóctonas como o cabalo galego
ou a galiña de Mos, así como a súa implicación na mellora do gando de cerda, a
labor pedagóxica da Cadeira Móbil de Divulgación Pecuaria, etc... Como se ve,
quedan aínda abertos moitas frontes de estudo, que esperamos se poidan dar
resposta
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7. ANEXO FOTOGRÁFICO

Anexo fotográfico

Veterinaria e mellora pecuaria na Galicia “antre dous séculos”(1874-1931)

Apuntes elaborados por Rof Codina e Francisco Echegoyen para a materia de Cirurxía
Xeral Veterinaria (curso 1894-1895)
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Carta de Rof Codina a Eusebio Molina Serrano (1900)

Juan Rof Codina no Corpo de Veterinaria Militar (1901)
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Boletín da Gran Clínica Veterinaria (1908)

Boletín da Gran Clínica Veterinaria (1908)
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Anuncio da Gran Clínica Veterinaria en 1908

Anuncio da Gran Clínica Veterinaria en 1913
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Rof Codina e Jesus Carballo na Gran Clínica Veterinaria (1908)

Rof Codina vacinando contra a nacida (Lugo, arredor de 1908)

Anexo fotográfico
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Concepción Carballo Lameiro, con dous dos seus fillos, Angela María e Juan Rof
Carballo (1909)

Juan Rof Codina (1910)

Anexo fotográfico
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Inspectores de Hixiene Pecuaria e Sanidade Veterinaria en Galicia (1910)

Anexo fotográfico

Páxina 8

Veterinaria e mellora pecuaria na Galicia “antre dous séculos”(1874-1931)

Eusebio Molina Serrano

Félix Gordón Ordás

Juan Rof Codina

Xabier Prado Rodríguez “Lameiro”
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Rof Codina, no centro subido ao palco, na inauguración do xardín “O Pote” en
Barallobre-Fene (A Coruña)

Rof Codina na cidade de A Coruña, arredor de 1911
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Rof Codina (arriba, cuarto pola dereita) na II Asamblea de Monforte. Monforte, 1910

Escola de Veterinaria de Santiago no Pazo do Horreo (1915)
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Escola de Veterinaria de Santiago no Pazo do Horreo (1915)

Juan Rof Codina (No centro con chapeu na man) na inauguración do Ateneo Escolar
Veterinario de Santiago (1922)
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Bastón zoométrico ROF
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Medición dunha res co Bastón zoométrico ROF

Rof Codina nun concurso gandeiro celebrado en Cuntis

Anexo fotográfico

Páxina 14

Veterinaria e mellora pecuaria na Galicia “antre dous séculos”(1874-1931)

La raza bovina gallega (1916)

Traballos do V Concurso Nacional de Gando de 1926
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Vaca raza galega finais século XIX

Modelo de vaca e becerro de raza galega en 1906
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Vacas galludas raza Barroça
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Concurso Gandos de Lugo 1914

Concurso Gandos de Lugo 1914
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Feira do Campo 1955

Feira do Campo 1955
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