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Comerma, un enxeñeiro renacentista
con sensibilidade social
Este ano a Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) elixiu a Andrés Avelino Comerma i
Batalla como «científico do ano», incorporándoo así ao grupo de persoeiros recoñecidos pola
RAGC por mor da súa contribución sobranceira ao desenvolvemento, difusión e aplicación da
ciencia e a tecnoloxía, dende/para Galicia, ao servizo da sociedade.
É a primeira ocasión que a RAGC salienta unha figura pertencente ao ámbito das «ciencias
técnicas» e dificilmente podería atoparse outra tan representativa. En poucos casos poden
despregarse perfís científicos e técnicos tan exuberantes e que tivesen tanta repercusión
social como o do «enxeñeiro Comerma». Ao longo desta pequena edición, na que se pretende
amosar diversas facetas da súa personalidade e da súa obra, pódese descubrir nel un carácter dinámico, cun interese universal por todos os temas de impacto científico e tecnolóxico,
pero tamén por todo aquilo que puidese representar un avance para a sociedade, especialmente a ferrolá, na que se sentiu plenamente integrado, sen esquecer a súa orixe e a súa
pertenza a unha cultura catalá da que sempre formou parte.
Enxeñeiro de camiños, tamén enxeñeiro naval, licenciado en Farmacia, xeneral da Armada,
profesor, deseñador de barcos, de estaleiros, políglota, interlocutor da ciencia española en
Europa, convencido defensor do esperanto, escritor, xornalista, dinamizador da sociedade
civil, axente activo do Rexurdimento en Galicia e da Renaixença en Catalunya, político, promotor de iniciativas tecnolóxicas, divulgador científico... En resumo, unha curiosidade innata,
cunha enerxía inesgotable.
Comerma deixou unha fonda pegada en todos os ámbitos de actividade que abordou e aínda
que as súas obras civís e as iniciativas para traer a modernidade a Galicia, nomeadamente a
Ferrol, merecen subliñarse especialmente, é importante salientar a súa contribución cara a
unha sociedade máis culta, tolerante e avanzada.
Galicia débelle moito a Andrés Comerma e este recoñecemento da RAGC é, simplemente,
unha pequena contribución para mellorar a visibilidade do seu traballo, enxeño e talento ante
a sociedade galega.

Juan Manuel Lema Rodicio
Presidente da RAGC

No Día da Ciencia en Galicia 2020,
benia Andrés Comerma
O Día da Ciencia en Galicia, instituído e organizado pola Real Academia Galega de Ciencias,
é coma un poliedro no que cada cara nos ofrece unha visión suxerinte onde nos determos.
É un acto de memoria e recoñecemento á ciencia galega a través da homenaxe a persoas
senlleiras, galegas de nación ou de adopción, que no seu momento foron relevantes para o
progreso da sociedade polas súas contribucións no campo da ciencia e da tecnoloxía.
É tamén un acto de divulgación da historia da ciencia en Galicia, porque procura dar a
coñecer esas personalidades destacadas e poñer en valor a achega con que, grazas ao seu
talento e esforzo individuais e á súa capacidade de liderado, contribuíron ao noso progreso
colectivo. É, por iso, ademais, un acto de autoestima, para a propia familia científica e para a
sociedade que a sustenta e á que está obrigada.
Neste ano 2020 unha desas caras espéllanos a figura de Andrés Comerma i Batalla (Valls
1842 - Ferrol 1917): enxeñeiro e arquitecto naval, farmacéutico, investigador, docente,
divulgador científico, comunicador, filántropo, emprendedor... Nalgúns grosos trazos da súa
biografía recoñeceranse, sen dúbida, moitos homes galegos que chegaron a destacar na
historia da nosa ciencia e das nosas letras. Nacido nunha vila do interior da provincia de
Tarragona, accede aos estudos grazas a que un tío cóengo o encamiña ao seminario e,
aproveitando esta oportunidade e a por de esforzo e mérito persoal, ábrese camiño cara ao
ensino superior en ámbitos ben afastados do contexto académico clerical.
E, a carón del, espéllanse a cidade de Ferrol e a bisbarra. En moitos aspectos, a vila que o
acolleu nestoutro mar non debía ser moi diferente do seu Valls natal. Ambas eran localidades
de tamaño considerable para a época, cun número parello de habitantes que andaría polos
vinte mil, non capitais de provincia pero si cabeceiras nunha ampla contorna rural… Ambas
contaban, ademais, cunha sociedade civil en transformación acelerada pola crecente industrialización, unha debido á evolución no ramo téxtil e a outra á construción naval; unha sociedade dinámica na que as elites ilustradas comezaban a dotarse de organizacións e espazos
culturais propios. Aquí o catalán Comerma i Batalla, home de ideas progresistas, un dos bos
e xenerosos, sen desvencellarse nunca da súa terra de orixe, fíxose un de nós. Por iso o
Ferrol que vemos espellado na súa cara do poliedro é a cidade transformada polas pegadas
que deixou nel Andrés Comerma i Batalla, que se mostran no roteiro ferrolán con que o
Consello da Cultura Galega tamén contribúe a esta homenaxe.

Por último, este día grande da ciencia en Galicia celébrase, cada ano, un 8 de outubro. E esta
é outra cara de importancia non menor, pois deste xeito a RAGC lembra e celebra, no aniversario do seu nacemento, a Benito Jerónimo Feijoo e Montenegro (Casdemiro 1676 - Oviedo
1764), defensor da experimentación e do coñecemento científico, e en definitiva da razón,
fronte ao dogma, a superstición e a charlatanaría. Desde xeito, enlaza o presente co pasado
e, ao homenaxear os precursores, reclámase orgullosamente herdeira dos mellores de
outrora, insírese nunha cadea de sabia tradición.
O ano 2020 apareceu inesperadamente cuberto por unha negra sombra que o marcará para
sempre na nosa memoria colectiva. O triunfo sobre a epidemia e os seus estragos implica
tamén a determinación para rescatar o presente e para pór os medios con que poidamos
mirar con confianza o futuro. Implica non desistir de volver a ollada de Galicia enteira para
Ferrol e a Terra de Trasancos para homenaxear a Andrés Comerma i Batalla na súa terra de
adopción, na que comparte honras neste ano singular con Concepción Arenal no seu bicentenario e con Ricardo Carballo Calero, a quen se lle dedicou o Día das Letras Galegas 2020.
O Consello da Cultura Galega, que sempre avoga por un concepto de cultura que abrace por
igual a humanística, a científica e a tecnolóxica, hónrase de participar neste libro-homenaxe
editado pola Real Academia Galega de Ciencias, e de facelo en parcería co Concello de
Ferrol.

Rosario Álvarez
Presidenta do Consello da Cultura Galega

Ferrol e Andrés Comerma
Cen anos despois do seu pasamento, a pegada de Andrés Comerma segue a verse entre
nós. Por iso, ademais de ser un acerto, para Ferrol supón unha ledicia que sexa a figura homenaxeada no Día da Ciencia en Galicia este ano 2020. Comerma foi un home cunha capacidade intelectual fóra do común e tivemos a sorte de que formase parte desa estirpe de enxeñeiros da Armada sen a que a nosa cidade nunca sería o que é.
Ferrolán, aínda que non o fose de nacemento, foi aquí onde deu o mellor de si como profesional e como persoa. Ao fito mundial que supuxo a construción do dique da Campá, entre
outros destacadísimos proxectos, sumou unha actividade intensa fóra do campo da enxeñaría. Os seus intereses abrangueron a cultura, a lingüística, a sanidade, a silvicultura, a
música…
Adóitase cualificalo de ilustrado ou ata de home do Renacemento. O certo é que sempre
quixo estar á vangarda e, máis importante aínda, espallar os seus vastos coñecementos. Por
iso formou parte, moitas veces de xeito destacado, de sociedades e colectivos que a cabalo
entre o XIX e o XX perseguían con orgullo o progreso.
En prol dese ideal traballou Comerma durante toda a súa vida e, máis que en calquera outro
lugar, fíxoo en Ferrol, como se poderá comprobar ao longo das seguintes páxinas. Na cidade
que o acolleu como un dos seus fillos e que el axudou a construír queda a súa pegada
material, pero perduran tamén, de igual xeito que os de todos os que foron coma el, os seus
ideais.

Ángel Mato
Alcalde de Ferrol

Unha mente de vangarda
que serviu a Ferrol e a Galicia
Por Antonio Muñoz Comerma
Neto de Andrés Comerma i Batalla
Andrés Avelino Comerma i Batalla, fillo do sabadellenco Pedro Comerma,
arquitecto municipal, e da mallorquina Rosa Batalla, mestra de nenas, naceu
o día 9 de xullo de 1842 na vila de Valls (Tarragona), capital da bisbarra do
Alto Campo. Aos once anos quedou orfo de pai e, debido á fráxil situación
económica na que queda súa nai, o seu tío materno, o cóengo Batalla,
asumiu a súa protección. A finais do ano 1853 ingresou no Seminario de
Tarragona e no ano 1855 graduouse de bacharel, co primeiro número, no
Instituto de Tarragona.
En 1860, superou o ingreso na Escola Especial de Enxeñeiros de Camiños,
Canles e Portos de Madrid, onde realizou os dous primeiros cursos. Deseguida, obtivo unha das seis prazas convocadas na Escola Especial de Enxeñeiros da Armada de Ferrol. Rematados os seus estudos en 1866, comezou
a súa vida profesional no Arsenal de Ferrol como alférez de navío do Corpo
de Enxeñeiros, e foi destinado ao taller de arboradura e embarcacións
menores, na sección de obras civís e hidráulicas, onde se encargou da
dirección do Dique de Mareas. Pouco despois, foi nomeado enxeñeiro
auxiliar do estaleiro, onde se estaba a construír a fragata acoirazada Sagunto, e profesor de Física e Xeometría da Escola de Maestranza.
En marzo de 1868, casou con D.ª Ángela Pérez Montero, de cuxo matrimonio naceron dúas fillas, Rosa e Ángela. Dous anos despois de enviuvar,
volveu contraer matrimonio coa súa cuñada Elvira, e desta segunda unión
naceron oito fillas, cinco delas faleceron moi pronto, pero as dúas maiores,
Rosa e Ángela, e as dúas menores, Pilar e Matilde, viviron durante moitos
anos. Estas dúas últimas casaron con Luis Puig Guerra e Luis Muñoz
Jácome, respectivamente. Na actualidade, aínda vive o seu neto Antonio,
fillo de Matilde, o único que conserva o apelido Comerma, e trece bisnetos
cos seus respectivos descendentes.
En 1868, ascendeu a tenente de navío do Corpo de Enxeñeiros e, en 1870,
foi nomeado profesor de Construción Naval, Materiais e Tecnoloxía de
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Comerma recibiu numerosas
homenaxes da sociedade ferrolá.

Talleres, e de Construcións Civís e Hidráulicas da Escola Especial de Enxeñeiros da Armada.
Tamén en 1868, as autoridades do Arsenal dispuxeron que Comerma
desenvolvese un proxecto de construción dun dique seco de carenas de
grandes dimensións e o envíase ao Goberno de Madrid xunto coa petición
do seu financiamento, cun orzamento que acadaba a cifra de catorce
millóns de reais. O proxecto foi aprobado en 1873 e as obras comezaron o
16 de maio dese ano, el encargouse da súa dirección técnica, sen desatender o seu labor docente na Escola de Enxeñeiros da Armada. As obras
duraron seis anos cun custo total de vinte cinco millóns de reais. Foi a obra
hidráulica máis importante do século XIX en España; hoxe en día, o dique
continúa en activo e foi declarado patrimonio histórico-industrial. Ao remate
das obras, Comerma foi nomeado director do estaleiro e ascendido a coronel do Corpo de Enxeñeiros.
En 1873, obtivo o grao de Licenciado en Farmacia pola Universidade de
Santiago de Compostela. En 1877, foi ascendido a enxeñeiro xefe e, uns
anos máis tarde, a inspector de 1ª Clase do Corpo de Enxeñeiros. En
1880, foi nomeado agregado naval da embaixada española en Londres e,
en 1883, como vogal da Comisión Española na Exposición Internacional
de Pesca en Londres, foi o encargado de construír os pavillóns españois
da exposición e presentou o seu proxecto máis ambicioso, o túnel baixo o
estreito de Xibraltar.
En 1885, proxectou o novo Hospital Naval de Ferrol e, catro anos despois,
participou como directivo na Exposición Universal de Barcelona.
Finalmente, en 1900 foi ascendido a xeneral da Armada e, nese mesmo ano,
participou, como xefe de sección, no Congreso de Enxeñeiros Navais de
París.
Realizou numerosas experiencias relacionadas cos avances científico-tecnolóxicos da época, participou de maneira activa na maioría das exposicións
e congresos nacionais e internacionais relacionados cos inventos e as novas
tecnoloxías, e divulgou en artigos de prensa, libros e conferencias os últimos
avances tecnolóxicos do seu tempo.
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Elvira Pérez Montero,
segunda esposa de Comerma,
nun retrato do ano 1890.

Foi membro de honra de The Society of Telegraph Engineers and of Electricians, socio fundador da Société Internationale des Électriciens, membro da
Royal Institution of Naval Architects, membro da Sociedad Económica de
Amigos del País de Santiago de Compostela, socio da Real Sociedad Española de Historia Natural, da Real Sociedad Geográfica e da Asociación
Española para el Progreso de las Ciencias, así como académico correspondente da Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de
España, Sección de Ciencias Exactas.
Recibiu numerosas condecoracións, entre elas podemos salientar a Cruz de
Cabaleiro da Lexión de Honra (Francia) pola súa cooperación no Congreso e
Exposición Internacional de Electricidade celebrados en París (1882), a Gran
Cruz do Mérito Naval (1900) e a Gran Cruz de San Hermenexildo (1903).
En Ferrol desenvolveu, ademais do seu extraordinario labor profesional,
importantes tarefas culturais e empresariais, nas que non está exenta a súa
actividade masónica, ao representar a numerosas sociedades culturais e
recreativas e fomentar iniciativas de todo tipo, como presidir a Liga Antiduelista, sección Ferrol, e dotar de diversos servizos avanzados a cidade de
Ferrol. Coñecedor de seis linguas, intentou introducir o esperanto en Galicia.
Foi un home polifacético e de espírito renacentista. O seu falecemento, o 11
de marzo de 1917, foi unha noticia relevante nos xornais da época. Todos
eles fixeron mención aos seus múltiples méritos científicos e académicos, así
como aos seus grandes valores humanos, salientando que «[…] Comerma
era un sabio, pero la ciencia no representaba para él la soberbia del hombre,
sino el bien de la humanidad».
Catro anos despois do seu falecemento, en 1921, o Concello de Valls
rendíalle unha homenaxe e colocaba o seu retrato na Galería de Vallenses
Ilustres.
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Comerma levou os seus proxectos
a grandes eventos. Na imaxe,
no Congreso Internacional de Ciencias
celebrado en Valladolid en 1915.

O buque canoneiro Marqués de Molíns.

Comerma,
enxeñeiro e arquitecto naval
Por Pedro Merino Gómez
Académico numerario da RAGC
A súa profesión de enxeñeiro podería considerarse a cerna da súa intensa e
poliédrica traxectoria vital e a que lle permitiu acadar un recoñecido prestixio
internacional. Tres son os principais aspectos que salientar da súa vida
profesional: como construtor de buques, profesor e enxeñeiro de obras
hidráulicas, aínda que ao longo da súa vida profesional tivo que asumir
outras tarefas puntuais menos coñecidas e redactar numerosos informes
técnicos de distinto tipo, desde, por exemplo, os relacionados coas calidades dos carbóns utilizados para propulsar os buques da Mariña ata redactar
un Regulamento para a Compañía de Bombeiros do Arsenal e unha memoria de sinais diúrnas dos navíos de guerra.
Como construtor de buques, tivo que afrontar o difícil reto tecnolóxico de
construílos primeiro con casco de ferro e, máis tarde, de aceiro e propulsados por hélices, en troques dos tradicionais buques de madeira. Así, entre
1880 e 1884, dirixiu en Ferrol a primeira das radicais transformacións e
modernizacións dos estaleiros da Armada en España para salvar as grandes
diferenzas tecnolóxicas con respecto aos seus similares dos gobernos
doutros países, coa construción dunha nova grada e tres diques de mareas,
de novos almacéns para o depósito dos primeiros materiais, de medios de
transporte e vías férreas para o movemento interior das pezas, dun novo
taller de maquinaria, así como a adquisición no estranxeiro dos bens de
equipamento necesarios para traballar o aceiro, como foron as primeiras
máquinas que se instalaron en España para cortar, curvar, dobrar e remachar as pranchas de aceiro. Con estes novos medios de produción, e como
director do estaleiro, dirixiu a construción dos cruceiros Reina Cristina,
Isabel II e Alfonso XII, e iniciou a do cruceiro protexido Alfonso XIII. Máis
tarde, como director do estaleiro privado Vila e Compañía, na Graña, os
canoneiros Vicente Yáñez Pinzón, Galicia e Marqués de Molíns, e os cruceiros de 3ª clase Doña María de Molina, Don Álvaro de Bazán e Marqués de la
Victoria. Foi, tamén, o responsable da supervisión da construción dos
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Membro de numerosas
sociedades científicas
Ademais de participar na
Exposición Internacional da
Electricidade en París en 1881
e na da Pesca en Londres en
1883, Comerma foi membro
de honra de The Society of
Telegraph Engineers and of
Electricians, socio fundador da
Société Internationale des
Électriciens, membro da Royal
Institution of Naval Architects,
membro da Sociedad Económica de Amigos del País de
Santiago de Compostela,
socio da Real Sociedad Española de Historia Natural, da
Real Sociedad Geográfica e da
Asociación Española para el
Progreso de las Ciencias, así
como académico correspondente da Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de España, Sección
de Ciencias Exactas.

cruceiros Gravina e Velasco no estaleiro Thames Iron Works, en Blackwall,
Reino Unido.
Como enxeñeiro de obras hidráulicas, foi o autor do proxecto e director da
construción do dique seco de San Xulián, coñecido popularmente como o
da Campá, para o carenado de buques de gran tonelaxe. O lugar escollido
para a súa localización xa fora obxecto dun anteproxecto uns anos antes ao
observar Comerma, durante uns traballos previos de sondaxe por mor da
construción dun gran dique de mareas nese mesmo lugar, as excepcionais
condicións que ofrecía o terreo, de lousa enteiramente impermeable. Construído ao longo de seis anos, desde 1873 ata 1879, sufriu numerosos atrancos e tivo que superar moitas dificultades desde o mesmo momento da súa
concepción debido ás crises económicas e políticas que houbo en España.
Polas dimensións no seu coroamento (145 m de eslora total x 27 m de
manga x 12 m de fondura máxima), converteuse nun dos máis grandes do
mundo e, sen dúbida, foi daquela a obra hidráulica de maior envergadura
emprendida en España. O dique carece de bombas, o seu sistema de
achique e enchido é exclusivamente por gravidade, as súas cántaras
énchense dependendo da altura de marea e achican o dique por diferenza
de alturas. Por iso, durante a súa construción, Comerma instalou un mareómetro de presión para medir, durante catro anos consecutivos, as variacións
do nivel do mar. O peche do dique por medio dun barco-porta de aceiro foi
o primeiro destas características construído en España. A fragata Victoria
estreou o novo dique, o 19 de agosto de 1879.
Con todo, o seu proxecto de obra civil máis ambicioso, que lamentablemente non se puido levar a cabo, tanto por mor das súas propias dificultades
técnicas e a situación económica do momento, coma pola oposición do
Goberno británico por razóns xeo-estratéxicas, a pesar do apoio de
persoeiros tan destacados como León Gambetta e Eugene Spuller, que
chegaran a ser xefe de goberno e ministro, respectivamente, da Terceira
República Francesa, e do xeneral de enxeñeiros e urbanista Francisco
Roldán, foi o túnel baixo o estreito de Xibraltar, de 19 km de lonxitude e
cunha fondura máxima de 850 m baixo a superficie do mar, como parte
integral da liña de ferrocarril para unir Tarifa con Ceuta. Se ben a primeira
idea de construción dun túnel no estreito de Xibraltar foi do enxeñeiro
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Andrés Comerma recibiu
a Gran Cruz de Cabaleiro
da Lexión de Honra, concedida
pola República Francesa.

Comerma dirixiu en Ferrol a construción do cruceiro Alfonso XII.

francés Laurent de Villedemil en 1869 e, a mediados do século XX, se redactaron varios proxectos para comunicar ambas as dúas ribeiras do Estreito,
ou por medio de macro-pontes ou de túneles para circulación de vehículos
de motor, non é ata este século cando se consolida a idea dun túnel ferroviario, tal como xa o deseñara Comerma, e España e Marrocos acordan
estudar a súa construción para conectar os seus sistemas ferroviarios.
O orixinal do proxecto de Comerma, presentado á Cámara dos Deputados
en 1883 e que foi patrocinado por Mateo Sagasta, daquela xefe do Goberno, e o xeneral Azcárraga, cun orzamento de preto de 60 millóns de dólares
e un prazo de execución de dez anos, consérvase no Museo Naval da
Armada Española en Madrid.
A súa actividade docente comezou moi cedo, sendo alférez de navío, como
profesor de Física e Xeometría da Escola de Maestranza, onde se formaba
ao persoal civil que traballaba nos arsenais e buques de guerra, mestres de
taller, oficiais, especialistas, peóns e aprendices de todas as clases. Máis
tarde, xa como tenente de navío do corpo de enxeñeiros, foi nomeado
profesor de Construción Naval, Materiais e Tecnoloxía de Talleres, e de
Construcións Civís e Hidráulicas da Escola de Enxeñeiros da Armada, onde
acometeu o labor de crear os seus primeiros laboratorios experimentais.
Froito desta experiencia docente foi a publicación do seu libro Curso práctico de construción naval, que foi declarado texto oficial e premiado coa
Medalla de Prata da Exposición Marítima celebrada en Barcelona en 1872.
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Gran Cruz do Mérito Naval,
concedida a Comerma en 1900.

Comerma
e a innovación tecnolóxica
Por María Ángeles Muñoz Crego
Profesora titular de Microbioloxía da USC
Bisneta de Andrés Comerma i Batalla
Na obra de Comerma atopamos moitos exemplos da súa capacidade de
proxectar, planificar, organizar e tomar decisións no campo da enxeñaría.
Non menos relevante foi a súa predisposición a aplicar, dun xeito creativo e
imaxinativo, os avances científicos da época, sendo, sen dúbida, un adiantado ao seu tempo en facer transferencia de tecnoloxía á industria. Esta
paixón pola innovación tecnolóxica, combinada co seu carácter emprendedor, manifestouse en eidos moi diversos, desde proxectar un criadeiro de
ostras na ría de Pontedeume e unha ostreira artificial en Santa Marta de
Ortigueira, mellorar os sistemas telegráficos eléctricos do Arsenal ao introducir o sistema Hughes –que permitía que as mensaxes telegráficas se
recibisen impresas en caracteres alfabéticos e proxectar unha liña telegráfica
entre Ferrol e as instalacións militares defensivas de Monte Ventoso– e facer
as primeiras experiencias telefónicas en Ferrol, antes que ninguén en
España, ao instalar un teléfono desde o Arsenal á Capitanía Xeneral, ata
realizar as primeiras experiencias en Galicia con raios X para o seu uso na
medicina. Como un resultado máis das súas actividades innovadoras, xa en
1883, moi por diante de comezar a se instalar a iluminación eléctrica pública
no resto de Galicia, todo o recinto do Arsenal e do estaleiro estaba iluminado
con 30 lámpadas de 6000 buxías mediante un potente xerador eléctrico
instalado na casa de bombas do dique de San Xulián, e, en 1888, o Arsenal
e o estaleiro xa se comunicaban con todas as dependencias de Mariña por
medio dunha rede telefónica e outra telegráfica.
Moitas destas actividades innovadoras e emprendedoras foron froito da súa
asistencia a numerosas exposicións e congresos nacionais e internacionais,
entre outros a Exposición Universal de Viena de 1873, a Exposición Internacional de París de 1878, a Exposición Internacional de Electricidade de París
de 1881, de Múnic de 1882 e de Viena de 1883, a Exposición Internacional
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Comerma, retratado
no Congreso de Londres
de 1883.

Os deseños de Comerma supuxeron un grande avance para o porto de Ferrol.

de Pesca de Londres de 1883, a Exposición Universal de Barcelona de
1888, da que foi presidente do Comité Técnico, e o Congreso Internacional
de Arquitectos Navais e Enxeñeiros de Mariña de Londres de 1897 Nalgúns
deles tomáronse decisións relevantes, coma no Congreso Internacional de
Electricistas de París, no que, coa presenza do físico e matemático William
Thomson (Lord Kelvin), o inventor Werner Siemens e o enxeñeiro eléctrico
Marcel Deprez, entre outros, se propuxeron os nomes de ampere, coulomb
e farad como novas unidades eléctricas internacionais de intensidade, cantidade e capacidade eléctrica, respectivamente.
Como conclusión, pódese dicir que a meirande parte dos avances científicos e tecnolóxicos de finais do século XIX e primeiros do XX, especialmente
os relacionados coa física e a electricidade, como a luz eléctrica, a transmisión da forza electromotriz, os acumuladores e xeradores eléctricos como a
dínamo, o fonógrafo, o teléfono, a fotografía, o elipsógrafo ou compás de
Arquímedes, a licuefacción de gases e vapores, entre outros, non foron
alleos as súas inquedanzas intelectuais.

Con Lord Kelvin, no cumio que
definiu as unidades eléctricas
Comerma participou no
Congreso Inter nacional de
Electricistas de París, coa
presenza de persoeiros como
W. Thomson (Lord Kelvin, na
imaxe) ou W. Siemens. Este
encontro científico internacional tivo unha importancia
capital, pois foron adoptadas
as novas unidades de medida
eléctricas como o ampere, o
coulomb e o farad.
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Comerma, xornalista
e divulgador científico-tecnolóxico
Por Luis Puig Mosquera
Catedrático de Matemáticas de Ensino Secundario
Bisneto de Andrés Comerma i Batalla
A personalidade inqueda de Comerma, ávida de novos coñecementos, non
se limitaba exclusivamente a ir tras deles para estudalos e analizar as súas
aplicacións prácticas, actualizando as técnicas profesionais co obxecto non
só de mellorar a súa eficacia senón tamén as condicións laborais de todos
os traballadores. Para dar a coñecer os novos achados da ciencia e da
técnica, orientou cara aos mesmos a maioría das moitas charlas impartidas
en centros sociais, tales como o Ateneo no Círculo de Artesanos, o Centro
Obrero de Cultura, o Centro de Maestranza, a Cámara de Comercio, a
Escuela de Niños de Ferrol Viejo, o Hospicio Municipal e a Asociación de
Dependientes, entre outros.
Mais o seu afán divulgativo non se restrinxiu ao ámbito da comunicación
oral. Desde o principio do seu desempeño profesional, foi autor de publicacións técnicas, memorias dos congresos aos que asistira, caso dos seus
Ligeros apuntes de la Exposición Internacional de París de 1878, por Un
Testigo Ocular, editado por El Comercio en 1879, La Exposición Internacional de Pesca de Londres en 1883, publicada por El Correo Gallego, da que
existe unha copia da súa segunda edición na biblioteca da Fundación Penzol
en Vigo, e Apuntes sobre la Exposición de Higiene y Educación celebrada en
Londres en 1884, editada por El Correo Gallego en 1885, ou outros traballos
froito das súas incursións por variadas esferas do coñecemento, como a
arqueolóxica, caso de Los castillos feudales de Moeche, Narahío y Andrade,
editado por El Correo Gallego en 1903.
Deixando á marxe as súas publicacións técnicas, multiplicou, durante 40
anos (1875-1915), as súas colaboracións en diferentes xornais de Ferrol, A
Coruña, Vigo, Valls, Barcelona e Madrid, entre outros, e chegou a publicar
case que 150 artigos sen ter en conta as gacetas da Armada. Dá conta dos
variados contidos que abordou nos seus escritos esta sucinta selección: “El
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Comerma, nun gravado
da revista “La Ilustración
Gallega y Asturiana”.

Eucaliptus: beneficios de su cultivo en Galicia” (1877), Diario de Ferrol e
Revista de las Provincias (Madrid); «El teléfono. El fonógrafo» (1878), Diario
de Ferrol; «El fotófono. Descubrimientos científicos» (1880), El Imparcial
(Madrid); «Sobre la economía del carbón en la industria del hierro» (1881), La
Renaixensa (Barcelona); «La electricidad y la industria lanera» (1881), La
Patria Catalana (Valls); «Sobre el túnel del canal de la Mancha» (1882, desde
Londres), La Reinaxensa; «Progresos de la Marina en el siglo XIX» (1900), La
Voz de Galicia; «Congreso Internacional de Arquitectos y Construcciones
Navales» (1900), El Correo Gallego.
Como un testemuño do seu labor ao servizo da sociedade, o Concello de
Ferrol e a Universidade da Coruña convocan desde 1998, de xeito bianual,
o Premio de Investigación Enxeñeiro Comerma para apoiar e impulsar os
labores de investigación realizados no ámbito universitario e no mundo
empresarial en enxeñaría industrial.
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Comerma
e a sociedade ferrolá
Por Luis Puig Mosquera
Catedrático de Matemáticas de Ensino Secundario
Bisneto de Andrés Comerma i Batalla
Fóra do estritamente profesional, a actividade de Comerma abrangueu os
ámbitos máis diversos. Deste xeito, principalmente en Ferrol –aínda que
tamén na súa vila natal, Valls–, mantivo contacto coas sociedades máis
dinámicas. Ademais da súa inquedanza polos diferentes campos do coñecemento, a súa nada distante personalidade propiciou sempre un bo entendemento cos rexedores das distintas sociedades. Ás veces, este entendemento semellaba obvio, por ser el mesmo directivo de moitas delas, e
mesmo presidente, o que resulta revelador da súa permanente implicación
social e activa participación nos movementos culturais dunha cidade que,
daquela, estaba en plena transformación económica e social.
O Ateneo xunto co Centro de Maestranza e o Centro Obrero de Cultura
foron as tres entidades en que, con frecuencia, deu charlas divulgativas
sobre diferentes contidos, especialmente de carácter científico.
No ámbito da música, fundara en 1901 a rondalla Airiños da miña terra, que
presidiu desde 1906 ata a súa morte en 1917. Levouna a Valls en 1907,
acompañada dun conxunto de gaiteiros e coristas, que sería o xerme de
Toxos e Froles, decano dos coros galegos.
Ademais de presidente do Casino Ferrolano, inaugurado en 1892, foi tamén
presidente da xunta de accionistas do teatro Jofre, unha das máis importantes obras da arquitectura teatral da España do XIX, que se constituíra para
que Ferrol tivese un lugar digno para as representacións teatrais e outros
espectáculos. O teatro, hoxe municipalizado, está reservado para actos
institucionais solemnes, á vez que é escenario principal da actividade cultural da cidade.
Mais o seu compromiso coa cidade non rematou coa súa resolta intervención na vida cultural, xa que participou tamén na mellora de seus distintos
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Comerma presidiu a rondalla ferrolá
Airiños da miña terra.

Comerma, rodeado de autoridades nun acto social en Ferrol.

aspectos estéticos e urbanísticos. Cómpre salientar o deseño dos xardíns
do paseo de Herrera, en particular da columnata central da fonte sobre a
que o mariño Jorge Juan preside todo o conxunto, sinalando os arsenais.
A traxectoria profesional deste personaxe ten moitos puntos de coincidencia
co noso. Podémolo considerar como o antecedente de Comerma no século
XVIII xa que, por exemplo, por unha banda, interveu no trazado da cidade e
na construción dos propios arsenais e, por outra, os seus coñecementos
científicos levaríano a formar parte da expedición para conseguir determinar
de xeito definitivo a forma da terra, o xeoide.
Na zona das Angustias, dirixiu a construción dos xardíns da praza circular
que rodea a estatua doutro sobresaínte mariño, o ferrolán Sánchez Barcáiztegui. Todo este conxunto así como os xardíns de Herrera manteñen hoxe o
trazado que ideara Comerma. Ademais, en Amboage –daquela, praza das
Dores–, nunha das dúas prazas dispostas de xeito simétrico dentro da
cuadrícula final deseñada por Jorge Juan, instalou un reloxo nunha das
torres da igrexa das Dores, invisible hoxe en día polo lamentable estado de
conservación do edificio, aínda que de anunciada rehabilitación.
Outras contribucións á cidade tiveron máis calado. Así, desde os seus
coñecementos da electricidade, xurdiu nel a idea de utilizar o salto de auga
da fervenza do río Belelle para construír unha central hidroeléctrica. Pensemos na transcendencia que tería en Ferrol semellante intervención: proporcionaría luz eléctrica aos seus habitantes, que desterrarían o uso dos
candís, e impulsaría o funcionamento das máquinas dos arsenais e estaleiros, coa consecuente mellora dos seus rendementos de produción e das
condicións laborais dos moitos ferroláns que vivían do seu traballo naqueles
recintos.
No ano 1894 constituíuse a Sociedad Eléctrica Popular Ferrolana, da que
Comerma foi o seu vicepresidente e presidente da xunta técnica, e, a
principios do século XX, converteríase nunha realidade aquel anhelo de
Comerma.
Montero y Aróstegui (Historia de Ferrol. Historia y descripción de la ciudad y
departamento naval de Ferrol, 2003) menciona que en 1858 existían 54
xugos de bois para o carrexo dos materiais no interior do estaleiro. Substituídos os bois por unha locomotora, adquirida en Inglaterra no ano 1887, coas
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Andrés Comerma participou
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De paseo pola praia coa súa dona e fillas.

conseguintes reducións de tempo, Comerma proxectou a ampliación do
seu percorrido para unir o Arsenal co estaleiro, aínda que non chegaría a
materializarse.
En 1869, a Comandancia Xeneral de Mariña decidiu levantar un novo hospital naval na horta de San Roque e Comerma redactou en 1875 un proxecto
inédito que respondía ao aprobado pola Academia das Ciencias Francesas.
Por diferentes razóns, non chegou a edificarse. Pasado o tempo, Comerma,
ao seu regreso de Londres en 1885, propuxo un modelo panóptico, o que
Madrid lle pediría que modificase por outro de pavillóns illados. Lamentablemente, a nova proposta, aínda que aprobada pola Armada en 1891,
tampouco se acometería, e o novo hospital comezaría a construírse anos
despois, en 1895, seguindo o modelo proposto polo enxeñeiro militar
francés M. Casimir Tollet.
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