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Este traballo inscríbese nun proxecto de investigación máis amplo sobre a Ilustración
galega desenvolvido polo Grupo GALABRA, que nunha das súas liñas estuda a Universida-
de de Santiago (USC) como espazo de circulación de repertorios, co obxectivo de describir o
papel e funcións asumidas pola institución na fabricación, promoción e/ ou difusión de ideas
durante a segunda metade do séc. XVIII en Galicia. Este estudo é abordado desde os presu-
postos metodolóxicos fornecidos polas teorías sistémicas e de campo, que na súa aplicación
específica ao período proposto teñen demostrado, no cadro dos nosos propios traballos1, a
súa rendibilidade para a comprensión do funcionamento dos campos culturais.

Nesta comunicación propoñemos un estudo do debate sobre a Física Experimental (FE)
iniciado na USC na década de 80 do séc. XVIII. O obxectivo é que a análise dunha loita
específica nos permita formular unha aproximación ás dinámicas que definían o funcionamento
do espazo universitario en termos repertoriais.

A polémica sobre a FE é só unha das controversias que neses anos emerxeron nas Univer-
sidades, hispánicas e estranxeiras, e que acabaron por afectar o mesmo paradigma de
Universidade.

Individualizar unha destas polémicas constitúe un exercicio procedimental e dificultoso,
dado que estiveron interconectadas e foron protagonizadas nalgúns casos polos mesmos axentes

1 Un exemplo de aplicación das teorías sistémicas e de campo ao século XVIII portugués pode atoparse

nos traballos de Raquel Bello Vázquez, membro do Grupo GALABRA.
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ou por axentes que actuaron de forma conxunta. Do mesmo xeito, sería simplificador soster
que os sectores enfrontados nesta controversia constituían grupos uniformes ou que se tratou
dun debate corporativista entre médicos e teólogos.

A polémica foi reconstruída e en parte interpretada en estudos historiográficos2.
Aproveitando eses datos, aproximarémonos ao debate noutros termos, co obxecto de que o
estudo da circulación das ideas sobre a FE no espazo universitario contribúa a deitar luz
sobre o funcionamento do propio espazo e axude a coñecer como se concretou a súa interven-
ción repertorial no campo cultural da altura.

A cátedra de FE pertencía á facultade de Artes, Menor en relación ás facultades Maiores
de Teoloxía, Cánones, Leis e Medicina. O Plan de estudos en vigor, de 1772, estabelecía que
na Facultade de Artes se impartisen, alén dos cursos de Lóxica e de Metafísica, ensinanzas
preliminares que daban acceso ao estudo nas facultades Maiores: Filosofía Moral para os
xuristas; Física Especulativa para os teólogos; Matemáticas e FE para os médicos.

Na primeira metade do século, a docencia dos cursos de Artes fora asumida polas ordes
relixiosas con presenza na institución, que converteran as cátedras nunha posición desde a
que promover a doutrina propia. A pesar da expulsión dos xesuítas en 1767 e da entrada en
vigor do Plan de estudos de 1772, a docencia de Artes continuaba respondendo a un enfoque
maioritariamente escolástico e, nese cadro, a FE constituía unha das consideradas cátedras
«extravagantes»3. O modo en que era concibida e impartida a materia, á vista dos textos
empregados4 e tendo en conta a inexistencia na USC de instrumentos de experimentación ou
dun gabinete de Física5, parecía afastado do método experimental. Contribuía á permanencia
deste enfoque a adscrición da disciplina á Facultade de Artes, o que daba acceso á oposición
da cátedra, tanto en calidade de xuíces como de candidatos, a filósofos peripatéticos e teólo-
gos, defensores do sistema escolástico.

Arredor de 1782 emerxeron as primeiras iniciativas que poñían en causa o estado de
cousas descrito, dando inicio a unha controversia que durou máis de dúas décadas e que
quedou rexistrada nos textos xerados pola burocracia universitaria. Este corpus, integrado
por fragmentos de libros de Claustro e de libros de Visita, representacións dirixidas ao Consejo
Real (CR), informes claustrais, e Cartas-Orden emitidas polo propio CR, informa de como se
desenvolveu a polémica, dos eixes temáticos que a centraron e de quen foron os seus protago-
nistas. Alén diso, a tipoloxía mesma dos documentos e a súa articulación secuencial descri-
ben a dinámica do debate no que se refire aos espazos en que se xerou e aos cauces e destina-
tarios preferidos polos sectores enfrontados para vehicular as súas demandas e argumentacións.
Os axentes que promovían as mudanzas optaron preferentemente por cursar as súas propostas

2 Para unha información detallada do desenvolvemento da polémica sobre a FE, vid. Barreiro Fernández

(1998) e Cabeza de León (1997), de onde tomamos a maior parte dos datos históricos presentados.
3 Esta denominación é empregada de modo recorrente en textos da época para facer alusión a aquelas

ensinanzas que tiñan menos acomodo no sistema escolástico predominante.
4 A obra estabelecida era Instituciones Philosophicae (1695), do filósofo cartesiano Pourchot. Outras Uni-

versidades empregaban xa o manual de Musschenbroek, discípulo de Newton.
5 Na USC non se iniciaron os trámites efectivos para a creación do Gabinete de Física até 1816.
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e solicitudes a través de representacións dirixidas ao CR, obviando o paso de presentarllas ao
Claustro. En segunda instancia, o CR acostumaba demandar dos claustrais un informe en que
valorasen a proposta de reforma recibida. En liñas globais, os informes claustrais defendían e
lexitimaban a orde existente.

Estas dinámicas informan das posicións e das cotas de poder que posuían no espazo uni-
versitario os axentes que protagonizaron o debate. Os promotores da reforma da ensinanza da
FE e, por extensión, da reforma da articulación, enfoque e contidos dos estudos impartidos na
Facultade de Artes, eran docentes desta última Facultade e da de Medicina. A súa adscrición
a estas Facultades (a primeira delas, Menor e de carácter propedéutico; a segunda, pouco
concorrida e de escaso prestixio) determinaba unha posición periférica dentro da USC e non
lles confería o capital simbólico de que gozaban teólogos, canonistas e xuristas6. Nunha
Universidade virada cara a Teoloxía, imbuída do método escolástico e cos seus órganos reitores
e posicións centrais ocupadas por axentes interesados en preservar a súa posición e o estado
de cousas que os lexitimaba para ocupala, entra na lóxica de funcionamento dos espazos que
as iniciativas de mudanza se vehiculasen estratexicamente a través de organismos externos
ao réxime de goberno da institución.

O debate sobre a FE estivo articulado en torno a dúas cuestións: (1) a cátedra como posi-
ción desde a que promover ideas relativas á propia disciplina, e mesmo como posición desde
a que implementar as funcións asociadas a ese espazo docente; e (2) a disciplina como cien-
cia que debía ser definida na súa propia natureza e no método do seu ensino. Aínda que
ambos eixes organizaron o debate desde o inicio, distribuíron o seu protagonismo en momen-
tos sucesivos, dacordo coa pertinencia estratéxica que tivo para os grupos orientar o seu
discurso nunha ou noutra dirección.

As tentativas de mudanza na etapa inicial foron impulsadas sobre todo, aínda que non
unicamente, por Francisco de Neira, catedrático de Institucións Médicas e persoa instruída
na dimensión práctica e aplicada dos estudos científicos, como ilustran os dous anos de prác-
ticas que realizou no Hospital da Armada de Ferrol e a viaxe de estudos que emprendeu, entre
1784 e 1788, por París, Londres e Edimburgo co obxecto de perfeccionar os seus coñecementos
de FE, Anatomía, Química e Botánica. Nestes anos, o Claustro compostelán acordou sacar a
concurso a cátedra de FE, vacante desde 1782, e privar os médicos de seren xuíces da oposi-
ción. Ante estes feitos, Neira dirixiu diversas representacións ao Fiscal e ao CR en que de-
nunciaba que os filósofos e teólogos escolásticos pretendían monopolizar a cátedra de FE
«sólo por el título con que están adornados»7, cando a disciplina esixía para o seu dominio
algo máis que a lectura de libros; neste sentido, insistía na precariedade da USC no referido á
dispoñibilidade de intrumentos de experimentación, esgrimíndoa como argumento para pre-
sumir a deficiente formación dos escolásticos e desacreditar a súa candidatura á docencia da
materia. En contraposición, aludía á formación práctica con que el contaba e anunciaba a súa

6 A inicios da década de 80 do século XVIII, as de Teoloxía e Leis eran as Facultades máis concorridas da

USC, seguidas da de Cánones. A elección necesaria do Reitor na persoa dun cóengo é un dato que, xunto

a outros, informa da posición central dos estudos de tipo eclesiástico na Universidade.
7 Cito por Barreiro Fernández (1998: 401).
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intención de opositar á cátedra. Formulaba tamén argumentacións e demandas co obxecto de
adscribir a FE á Facultade de Medicina e, en última instancia, demandaba que fose requisito
imprescindíbel para concorrer á docencia desa materia ter estudado en Universidades provis-
tas de instrumentos e facer demostracións que acreditasen a destreza no seu manexo durante
o exercicio da oposición.

En 1788, finalizada a súa estadía no estranxeiro, Neira explicitou ante o CR a súa solicitude
de mudar de cátedra, pasando da de Institucións Médicas que rexentaba á de FE. Alegaba,
neste sentido, os méritos e coñecementos que o acreditaban, resaltando especialmente aqueles
que ilustraban a súa destreza na vertente práctica e experimental da ciencia.

O informe en que o Claustro se pronunciaba sobre as demandas de Neira defendía a capa-
citación de teólogos e filófosos para impartir a docencia da FE; recorría á Enciclopedia Me-

tódica8 como fonte de autoridade para apoiar a idea de que Física e Medicina eran disciplinas
diferentes, alegando que nesta obra contaban con cadansúa entrada independente; e presumía
que a aspiración de Neira de ocupar a cátedra estaba dictada por un interese de tipo económi-
co, dado que esta tiña asignada unha dotación superior á da súa cátedra de Medicina .

O CR pronunciose en 1789 a través dunha Carta-Orden en que Neira era nomeado cate-
drático de FE sen necesidade de concorrer a oposición. Nese mesmo documento estabelecíase
que a cátedra seguía pertencendo á Facultade de Artes e que en diante «[...] no puedan obte-
ner dha. Cathedra de fisica experimental, ni ser jueces de su Concurso, los que no hagan
constar haver estudiado la fisica experimental en Universidad, ó Colegio provisto de los
Instrumentos necesarios para esta enseñanza, excluiendose de su oposicion y concurso, y de
ser Jueces de el, a los meramente theologos y Filosofos Aristotelicos, y prefiriendo a los de
facultad de Medecina […]»9.

Aínda que desde o primeiro momento o debate enfoca o modo en que son definidas a FE
e o seu método de ensinanza, o que parece estar especialmente en xogo neste estadio inicial é
o acceso (que, por un lado os médicos, e por outro os filósofos e teólogos, queren garantirse
como privativo) á cátedra da disciplina, dado que esta constitúe unha posición significada
como central no cadro da loita: a posición asociada á cátedra describía un dos espazos que
máis lexitimidade podía conferir a quen o ocupase para opinar sobre os métodos e perspecti-
vas que debían definir a natureza da disciplina. Pero a importancia estratéxica da cátedra
increméntase cando Neira a ocupa. Nese momento, o que era un espazo lexítimo convértese
nun espazo para promover ideas relativas á disciplina, ao implementar as funcións que tiña
asociadas. En efecto, xunto ao seu novo cargo, Neira recibe do CR a encomenda de elaborar
«el plan de los libros, máquinas y horas de asignatura para la enseñanza de la FE en esta
Universidad de Santiago»10. A pesar de que as súas propostas non serían necesariamente
aprobadas, e de que o Claustro tamén debía valorar a pertinencia de aplicalas, o significativo

8 O Reitor Páramo y Somoza subscribira a USC á tradución española de L’Enciclopédie méthodique de

Panckouke, refundición da de Diderot, que editaba en Madrid o libreiro Sancha.
9 Arquivo Histórico Universitario (AHUS), Sección Histórica (SH), A. 54, fs. 126 vº-128.
10 Ibídem.
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é que a través desa encomenda a cátedra incorpora unha función clave para a vehiculación de
demandas de reforma e de ideas sobre o método de ensinanza da FE.

Ao fío do anterior, constátase que as intervencións dos axentes do espazo universitario
están con frecuencia orientadas á consecución de posicións cunha cota de poder maior e,
frecuentemente tamén, cunha asignación salarial máis elevada. A interpretación destes com-
portamentos como actos interesados está presente na época, nos argumentos duns e doutros,
e debe ser analizada en relación coa dialéctica da loita en que se xera. En lecturas ulteriores,
o interese manifesto de axentes ou sectores en conquerir poder afecta o modo en que son
valoradas as súas intervencións. A clasificación destas segundo unha natureza interesada ou
ideolóxica, introducindo un componente moral, desvirtúa a análise ao excluír dela o funcio-
namento e a lóxica do propio espazo en que esas intervencións son xeradas. Calquera toma de
posición por parte dun axente nese espazo implica a procura dun beneficio. Isto, que resulta
máis visíbel nos posicionamentos en que o beneficio perseguido se traduce na ocupación de
posicións máis centrais, constátase tamén no resto de casos. Do mesmo xeito, o funciona-
mento do propio espazo evidencia que ocupar posicións centrais é o modo máis efectivo de
promover e aplicar políticas e ideas.

Unha vez garantido o acceso á cátedra de FE por parte do sector ligado á Medicina, e con
Francisco Neira no desempeño da docencia, a posición gañada favoreceu que a polémica
pasase a centrarse no modo en que a FE debía ser entendida e ensinada. Pero a controversia
estendeu os seus límites ao conxunto de ensinanzas impartidas na Facultade de Artes, obxecto
de sucesivas propostas de reformulación.

En novembro de 1789, Francisco de Neira e Luís Marcelino Pereira (catedrático de Mate-
máticas) asinan, como presidentes da Academia Físico-Matemática da USC, unha represen-
tación dirixida ao CR en que se solicita o estudo obrigatorio das Matemáticas durante os tres
cursos de Artes.

Esta idea de estender o estudo das ciencias ao conxunto do alumnado de Artes é un prece-
dente do Plan que ao ano seguinte proporía Neira ao CR, cumprindo a encomenda recibida co
seu nomeamento. Pero o Plan de Neira excede os límites da súa cátedra ao constituír unha
proposta de reformulación dos estudos de Artes no seu conxunto. Os puntos máis innovadores
do texto son a demanda da supresión da Física Aristotélica (FA) e a da obrigatoriedade do
estudo da FE, precedida das Matemáticas e da Lóxica, para os estudantes de Artes.
Ademais, solicita o aumento da dotación da cátedra de FE a costa do salario asignado á que
propón suprimir e proxecta a compra de «las máquinas contenidas en el gabinete de Sigaud
de la Fond [...]», para potenciar o enfoque experimental na ensinanza da disciplina. Con
respecto aos textos, suxire a subscrición ao Journal de Physique de Rozier e recomenda
como «sumamente utilísimo» que cada profesor escriba o texto por onde vai impartir a do-
cencia, porque «hay en esto una notable ventaja, tanto a favor del maestro que explica sus
propias ideas como de los discípulos»11.

11 AHUS, SH, A. 136, fs. 103 e ss. 
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O informe do Claustro a respecto desta proposta insiste na inviabilidade do Plan e na
necesidade dunha cátedra de FA, fundamental para a comprensión do texto da Summa, a que
se cinxía a ensinanza da Teoloxía; neste sentido, recorría ao sentido fundacional do Colexio
Maior de Fonseca como seminario de párrocos de Galicia para destacar a importancia da
preservación dos estudos ancilares da Teoloxía. Por último, o texto reputaba a Neira de inte-
resado e destacaba a incapacidade da USC para sufragar os gastos do aumento de dotación
das cátedras e da adquisición de instrumentos.

En 1791 o CR desestimou a maior parte das demandas de Neira, entre elas a referida á
supresión da FA, e ordenou, con respecto á cátedra de FE, «se arregle su asignatura por el
methodo que se observa en los Reales estudios de San Isidro de esta Corte, cuidando V.S. en
proporcionar al Cathedratico las maquinas, e Instrumentos mas necesarios». Con todo, nos
testimonios de visita posteriores explicítase que «no consta que el Claustro hubiese acordado
cosa alguna para proporcionar al Cathedratico de fisica experimental»12.

Pese á resolución desfavorábel, a polémica continuou e o Plan de Neira de 1790 acabaría
por converterse no primeiro de até catro propostas (de 1794, 1803 e 1806) en que se insistiu
nas demandas do documento inicial. Nos textos parece constatarse a extensión crecente do
afán reformador entre os docentes de Artes, se atendemos a que o número de catedráticos que
respaldaron coa súa sinatura os documentos foi progresivamente maior; en conexión co ante-
rior, obsérvase que as propostas para a FE aparecían integradas no cadro de reforma da
Facultade de Artes.

Outras intervencións de Neira nesta etapa formulaban, por outra vía, unha idea da FE: en
1792, solicitou ao CR que a cátedra pasase á Facultade de Medicina; a proposta foi desesti-
mada en maio de 1794.

En 1796 Neira abandonou a USC tras gañar a oposición á cátedra de Clínica do Real Estudio
de Medicina Práctica de Madrid. A súa marcha reabriu a controversia sobre o acceso á docencia
da FE, poñendo en perigo a posición da cátedra para o sector reformador. Aínda que inicialmen-
te asumiu a docencia en calidade de substituto José de la Vega, discípulo e defensor dos
enfoques de Neira, a Universidade retardou a convocatoria da oposición e intentou salvar as
limitacións que o CR impuxera no pasado a teólogos e filófosos para concorrer á praza. En
1798, o CR estabeleceu que o concurso se celebrase sen dictar limitacións ao perfil dos can-
didatos. Isto determinou que médicos e teólogos alternasen novamente na ensinanza da FE.

A perda da posición non freou as tentativas reformadoras, porque o feito de estaren xa
enmarcadas as reivindicacións sobre a FE nun cadro global de demandas de reformulación
dos estudos de Artes, determinou que calquera cátedra desa Facultade funcionase como un
espazo para a vehiculación de ideas innovadoras a respecto da disciplina. Onde se observa
unha mudanza é no liderado das iniciativas, porque nesta etapa probabelmente o axente máis
dinámico foi José González Varela, catedrático de Filosofía, quen ademais de participar na
redacción de varios dos plans de reformas de estudos, elaborou e publicou textos alternativos
ao do P. Jacquier (o estipulado polo CR) para as súas clases de Lóxica e Metafísica.

12 AHUS, A. 54, fs. 128-129.
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Con respecto á cátedra de FE, as estratexias reformadoras orientáronse a conseguir unhas
bases reguladoras da oposición e, máis tarde, un tribunal integrado por individuos de perfil
científico. En 1803, José de la Vega gañou definitivamente a cátedra, que xa levaba ocupando
como substituto desde 1801.

A análise dos elementos repertoriais que se detectan na polémica lévanos non só a recoñecer
as ideas promovidas, mais tamén a atender ás accións e estratexias dos grupos para conseguir
implantalas ou para asegurar a súa vixencia. Por iso, a delimitación de elementos repertoriais
esténdese necesariamente a todo o cadro de intervencións dos axentes que participan no de-
bate, porque os elementos repertoriais non se vehiculan sempre a través de textos, nin teñen
unicamente un carácter ideolóxico. O propio espazo de posíbeis en que os axentes se moven
pode facer inviábel a formulación aberta de determinadas ideas. Fronte a iso, determinadas
estratexias e modos de actuación constitúen en ocasións procedementos susceptíbeis de
vehicular elementos repertoriais dun modo máis eficaz.

O conxunto máis destacábel de ideas promovidas no cadro da polémica pode estruturarse
en tres núcleos, ás veces indisociábeis: (1) a organización do espazo universitario; (2) a posi-
ción da FE no esquema de estudos; e (3) a ensinanza da disciplina.

1) Unha serie de actuacións impulsadas polos reformadores perseguen modificar aspectos
do paradigma organizativo vixente na USC, que convertía en periférica a súa posición. É
visíbel, por tanto, como na lóxica de funcionamento do espazo universitario o desprazamento
cara a posicións máis centrais vai asociado ao cuestionamento dos elementos repertoriais que
facían lexítima a ocupación deses espazos por outros axentes.

Un dos elementos promovidos polo grupo reformador é a idea do mérito, particularmente
substancial porque se introduce como parámetro regulador do acceso ás posicións e, sobre
todo, porque ese parámetro non depende de capitais que poden ser inaccesíbeis a outros. As
iniciativas de Neira e de Vega demandando, no caso do primeiro, que se esixise unha forma-
ción práctica aos candidatos e xuíces da oposición á cátedra de FE e, no caso do segundo, que
se estabelecesen unhas bases reguladoras do concurso, tratan de colocar a formación, o mérito,
como o elemento que lexitima os axentes para ocupar as posicións no espazo universitario.

O mérito contraponse aos elementos sustentadores da xerarquía en vigor, como a idea da
dignidade dos saberes, que era un dos elementos repertoriais máis operativo no nivel organi-
zativo do espazo universitario, responsábel en boa medida da distribución do poder simbóli-
co e do poder de intervención e decisión ligado a determinadas posicións. A concepción de
que existían saberes máis dignos ca outros colocaba nunha posición periférica a médicos e
docentes de Artes, postergados por teólogos, canonistas e xuristas, e isto manifestábase, entre
outras cousas, (a) na menor presenza e poder nos órganos de decisión, (b) no salario máis
reducido das cátedras, en relación ao índice de alumnos e ás horas de docencia, significativa-
mente maiores no caso de Artes, e (c) no aspecto simbólico da orde de asentos no Claustro,
onde estes sectores ocupaban os últimos postos. O grupo reformador ataca esta xerarquía a
través das solicitudes reiteradas dun aumento das dotacións da cátedra de FE, primeiro, e das
de Artes, despois, peticións utilizadas nos informes claustrais para desacreditar as demandas
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dos renovadores, reputándoas de interesadas. Pero neses mesmos documentos recoñécese e
deféndese a vixencia do parámetro da dignidade de saberes como inductor de xerarquías:

la dotación de aquellas cátedras a que son relativos sus expresiones [las
de Cánones, Leyes y Teología], sobre hallarse establecida [desde] mu-
cho tiempo, es proporcionada a las rentas de la Universidad y al sistema
adoptado en todas las del Reino con respecto, no sólo al trabajo de la
enseñanza, sino también a la naturaleza y dignidad de la materia13.

O Plan de estudos presentado ao CR en 1806 demandaba «que las Catedras todas tengan
una dotacion uniforme, igual, correspondiente y digna del decoro y la importancia del minis-
terio publico, sin las ridículas aristocraticas distinciones de prima y visperas y las gerarquicas
de facultades»14. Os impulsores destas demandas, empregando a vía económica, promoven a
dignificación e o recoñecemento do espazo asociado ás súas disciplinas dentro da USC e,
máis aló diso, o cese da operatividade de determinados elementos repertoriais sustentadores
de xerarquías, que pretenden substituír por outros, determinando, en última instancia, unha
nova orde organizativa e de distribución do poder.

2) As propostas que o grupo reformador presentou para redifinir o lugar que a FE ocupaba
no esquema de estudos da USC tiveron unha orientación diversa, pero subxaceu a todas elas
un intento de potenciar a concepción da disciplina como unha ciencia moderna e aplicada.

Unha das ideas promovidas foi a vinculación da FE coa Medicina. Esta mudanza era
estratéxica porque garantía aos médicos o acceso a unha posición de que estaban privados
pola acción do corporativismo escolástico predominante en Artes, extensíbel tamén aos pro-
cesos de oposición. Pero defender a pertenza da FE á Facultade de Medicina foi tamén un
modo de vehicular a idea do carácter estritamente científico da disciplina, demarcándoa do
sistema especulativo.

Cando Neira, no exercicio da cátedra de Institucións Médicas, declara a súa intención de
opositar á docencia da FE e esgrime entre os méritos que o avalan que durante a súa estadía
no estranxeiro «manejó todo género de máquinas, hizo prácticamente las disecciones anató-
micas, operaciones quirúrgicas, experimentos y elaboraciones químicas [...]», promove as
mesmas ideas: defendendo que o mellor candidato á docencia da FE é un médico, estabelece
un nexo entre as disciplinas, e  colocando como meritorio o coñecemento da materia na súa
dimensión práctica, incide no carácter aplicado desa ciencia.

Ademais destas propostas existiron outras que redefinían a posición da cátedra contem-
plando a súa permanencia en Artes, encadradas nos plans de estudo que os reformadores
presentaron para esa Facultade e que, en liñas xerais, incidían no fortalecemento das ensinanzas
de tipo científico, facéndoas extensivas ao conxunto do alumnado, en detrimento dos contidos
especulativos. Pretendíase, neste sentido, a substitución da FA pola FE, que sería obrigatoria

13 Cito por Barreiro Fernández (1998: 453). Resalte engadido.
14 AHUS, SH, A. 452, fs. 166 vº e ss.
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tamén para os futuros teólogos, e o reforzo das Matemáticas, consideradas fundamentais para
a comprensión da Física e do resto de materias científicas. As argumentacións empregadas
para impulsar esta mudanza apóianse nun elemento repertorial recorrente na época: a idea da
utilidade da ciencia. As propostas de Plans de estudo rexistran a defensa da utilidade de 
disciplinas como as Matemáticas:

La utilidad, las ventajas, y la necesidad alomenos del Aritmetica y la
Geometria, que el gran Platon llamaba ciencia Divina, son tan conocidas
que harian ridicula su apologia y demostracion, y basta decir que los
sabios todos de todas las heredades, sin escluir la nuestra las llaman y
recomiendan como la base y el principio de las ciencias todas15.

No mesmo texto, a FE é presentada como un saber útil para calquer tipo de estudo poste-
rior: «Que [...] el curso de filosofia quede reducido a uno de logica, otro de metafisica y otro
de fisica esperimental, de la fisica verdadera, que sirva al Teologo, al Jurista, al Medico, al
Artista, y al curioso».

Pero existe unha idea máis ampla da utilidade do saber científico que subxace aos textos
e que se apoia na concepción de que as ciencias inducen no alumno un modo racional de
enfrontar o coñecemento. Isto xustifica a necesidade de facer extensiva a súa ensinanza ao
conxunto do estudantado, e xustifica tamén a pertinencia da supresión de todos aqueles contidos
e enfoques de carácter especulativo. Na liña do anterior, resulta moi ilustrativo o plan de
Neira de 1790:

no habiendo otro modo de estudiar la verdadera Física que el examen de
los fenómenos de la Naturaleza, repetidos por el Arte, no debe de haber
otra cátedra de esta ciencia que la que se intitula de Física Experimental
[…], suprimiéndose desde ahora la enseñanza de la Física dicha
Aristotélica como inútil y aun perjudicial al adelantamiento de las Cien-
cias Naturales. Para ésto en el primer año de los tres que se gastan en el
estudio de Artes se les dará a los jóvenes un breve compendio de las
Matemáticas puras, a fin de que puedan descubrir su genio por esta cien-
cia, que se informen de lo que es un raciocinio recto y aprendan a leer lo
escrito en materia de Ciencias Naturales [...]. Después de esto se le da-
rán los preceptos de la Lógica, omitiendo todas aquellas cuestiones en
que bajo el pretexto de sutilizar el entendimiento se les hace gastar inú-
tilmente el tiempo, imprimiéndoles un hábito terco, que les caracteriza
después en el estudio de otras ciencias y que es opuesto a toda buena
educación16.

O Plan de estudos de 1806 refírese á Física especulativa nun termos aínda máis contun-
dentes, facendo referencia tamén ao interese dos teólogos en preservar a súa presenza:

Que quede desde ahora y para siempre suprimida la tercer catedra de
filosofia, llamada de fisica especulativa o general por inutil y superfula
[sic]; la que sin embargo quiso y aun quiere la Universidad se conserbe

15 Ibídem.
16 AHUS, SH, A. 136, fs. 103 e ss.
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para los que sirvan la teologia; por que llena del boto y del teson de los
más de sus teologos, llego a persuadirse [...] que la ciencia de Dios no
podia aprenderse sin una fisica-arabe-escolastica, donde en lugar de la
experiencia, de la observacion y las luminosas y profundas teorias se
enbolbiese á los ingenios en el horror del bacio, en las formas y acciden-
tes peripateticos, en la materia divisible hasta lo infinito…con el inmen-
so aparato fribolo antifilosofico-fisico de sistemas, hipotesis, fantasmas
y cabilaciones con que se queria (¡pretension desgraciada!) comprender
los incomprensibles y augustos Misterios de la Santa Religion17.

Tanto a defensa das ciencias como a crítica dos contidos especulativos son formuladas en
termos de utilidade; e, por outro lado,  promóvese o carácter experimetal e práctico da Física,
que invalida calquera proposta de concibila ou ensinala desde un enfoque especulativo.

As mudanzas propostas son rebatidas nos informes claustrais, mais a defensa que neles se
fai da FA está tamén orientada a demostrar a súa utilidade, recuperando o sentido fundacional
do Colexio de Fonseca para colocar como central o estudo da Teoloxía e facer explícita a
necesidade da ensinanza preliminar da FA, que califican de imprescindíbel para a compren-
sión dos textos tomistas. Nestes informes, a utilidade das ciencias naturais non é cuestionada
de forma explícita  (o que invita a pensar nesta idea como un elemento repertorial xa conso-
lidado), pero o paradigma das ciencias é percibido como un perigo para a Teoloxía; aínda
máis, constitúe un perigo para a posición central dos estudos eclesiásticos na Universidade:

la Universidad de Santiago se halla firmemente persuadida a que para
ser un buen teólogo no necesita manejar los instrumentos físicos ni ver o
hacer experimentos por sí mismo. Lejos de eso, pudiera añadir, y no sin
fundamento, que no es ésto propio de un teólogo y que un estudio muy
intenso de la Física Experimental y de las Matematicas [...] sería inútil,
tal vez pernicioso para los que han de seguir Teología. Aquel estudio
tiene demasiados atractivos y distrae de tal modo que es fácil haga fasti-
dioso a los jóvenes el de la Teología y otras ciencias. [...] Un joven habi-
tuado a las demostraciones matemáticas y a ver con sus propios ojos, por
decirlo así, las verdades que le ofrece la Física, está expuesto a querer
extender a lo más sagrado la jurisdicción de la evidencia y de los senti-
dos; y con esta prevención entra a indagar las verdades teológicas18.

Neste cadro de loitas, o que se está discutindo é algo máis que a existencia dunha cátedra
ou a organización dun esquema de ensinanzas. A supresión da FA, estudo ancilar da Teoloxía,
e a potenciación das ciencias naturais en detrimento dos contidos e métodos escolásticos,
implican unha reformulación do sentido mesmo da Facultade de Artes, que deixaría de estar
orientada cara aos estudos eclesiásticos. Por outro lado, acceder á docencia en Artes, coa
posibilidade de colocar neses espazos perspectivas diferentes, resulta fundamental porque se
trata da Facultade máis concorrida en virtude do seu carácter propedéutico. En relación a isto,
non sorprende que o sector teolóxico que inspiraba os informes claustrais se resistise a acep-

17 AHUS, SH, A. 452, fs. 166 vº e ss.
18 Cito por Cabeza de León (1997, III: 442).
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tar unhas mudanzas que poñían en causa a centralidade da súa posición: «se debe presuponer
que las innovaciones pueden ser peligrosas, y más cuando recaen sobre asuntos que tienen
por objeto la enseñanza de la juventud; por lo mismo es necesario proceder en esta parte con
el mayor pulso y circunspección y no hacer novedad alguna sin que conste su utilidad clara y
positivamente»19.

3) A proposta dos reformadores promove medidas orientadas a elevar a eficacia da
ensinanza. Nesa dirección encamíñanse as críticas á escasa formación con que os estudantes
accedían á Facultade de Artes, sendo o único requisito «saber algunas reglas de gramatica
latina, con algunos tropos o figuras de Retorica». Fronte a isto, proponse que para cursar a
matrícula no 1º curso de Artes sexa imprescindíbel facer constar que se estudou, ademais da
Gramática latina, «los principios de una buena retorica en castellano» e un curso de Matemá-
ticas. A ampliación dos estudos de Matemáticas é reiteradamente demandada, argumentando
que constitúe un preliminar básico para a comprensión da Física e que o seu descoñecemento
é causa de que os alumnos aborrezan o estudo científico.

Outra das ideas promovidas foi a necesidade da experimentación práctica para o dominio
dunha disciplina que, segundo defendían, non podía aprenderse só mediante lecturas. Os
plans de estudo dos reformadores contemplaban a adquisición dos instrumentos necesarios
para a instrución da Física. Con todo, o Claustro adiou durante moito tempo a compra do
material amparándose nos múltiples gastos a que a USC tiña que facer fronte20.

A atención pedagóxica alcanzou tamén os textos polos que se impartía a disciplina. Neira,
no seu Plan de 1790, recomendaba a escritura da «asignatura» da materia por parte do propio
profesor encargado da súa docencia e o catedrático de Filosofía González Varela secundou
esta proposta publicando os textos das súas clases de Lóxica e Metafísica.

A través destas actuacións vehiculábanse dous elementos repertoriais moi significativos:
que o docente debía explicar as ideas propias, e que a Universidade debía producir os seus
textos. Máis alá da preocupación pedagóxica que poida estar detrás da súa formulación, a
idea de que a institución xere os textos por onde se imparten as disciplinas parece conectada
coa progresiva adquisición por parte da Universidade do poder sancionador que máis adiante
a caracterizará, porque producir os textos significa producir os enfoques e seleccionar os
elementos teóricos e os autores que interesan, contribuíndo a canonizalos.

Á luz de todo o exposto até aquí, é posíbel formular dúas reflexións de carácter xeral:

(1) O estudo dos axentes do campo, dos parámetros que organizan o reparto de poder e
das dinámicas que se rexistran dentro da USC fálanos da súa escasa permeabilidade a deter-
minados elementos repertoriais. O espazo universitario favorece a operatividade dos com-

19 Ibídem.
20 Para unha información máis completa sobre as demandas de adquisición dos intrumentos e sobre a crea-

ción do Gabinete de Física, vid. Sisto Edreira (1996).
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portamentos corporativistas e amosa unha resistencia importante á recepción e integración de
elementos repertoriais innovadores. O espazo de posíbeis para os que ocupan posicións peri-
féricas non contempla a introdución de mudanzas polas vías internas da institución, o que
determina a entrada en xogo de espazos paralelos. Por un lado, hai espazos que, en virtude do
seu poder de xurisdición sobre a USC, convértense en vías estratéxicas para intervir no fun-
cionamento desta, introducindo de forma sancionadora mudanzas e novos elementos reperto-
riais cuxa entrada, doutro xeito, sería inviábel; este é o caso do CR, destinatario preferente
das múltiples demandas do grupo reformador, que acudindo a este organismo sorteaba a
oposición dun sector maioritario do Claustro ás súas propostas.

Outros espazos funcionan fornecéndolles aos axentes promotores de reformas o poder e a
lexitimación de que están privados na USC pola súa situación periférica. Algúns aspectos da
traxectoria de Francisco de Neira tras a súa marcha de Santiago poden ser lidos neste sentido.
En 1796 Neira gaña a cátedra de Clínica en Madrid e, no cadro das iniciativas da Coroa
para potenciar a dimensión práctica da Medicina, obtén cargos que facilitan o seu regreso a
Santiago coa encomenda de integrar o estudo teórico da Medicina coa práctica clínica no
Hospital Real. Estes datos amosan como accedendo a determinadas posicións noutros espazos
alleos ao universitario os axentes poden dotarse dun poder que os lexitima para intervir den-
tro da Universidade. Neste caso, ademais, é interesante percibir como o intento de innovar a
ensinanza da Medicina, potenciando a dúa dimensión práctica, vai ligado á iniciativa de
desprazar o seu estudo da Universidade ao Hospital, outro dato que informa das limitacións
do espazo de posíbeis en que se situan os axentes partidarios dos novos enfoques dentro da
USC, e da escasa permeabilidade da institución á absorción dos elementos repertoriais
innovadores.

Os espazos que funcionan en paralelo á USC fornecen ademáis (especialmente aos axentes
non adheridos á defensa absoluta da orde reitora) redes de relacionamento, coñecemento e
influencias. O estudo do papel que este tipo de espazos de sociabilidade (faladoiros e reunións)
tiveron na articulación dos axentes que promoveron a introdución de novos elementos
repertoriais na USC, e mesmo na definición das súas iniciativas e estratexias ao posibilitar a
súa inserción en redes de conexión e influencia, constitúe unha liña de estudo aberta. Tense
noticia da existencia, polo menos, de dous focos de reunión en Santiago nestes anos, en que
participaron algúns dos axentes implicados na polémica. Por un lado, sábese que existiu no
Hospital Real un faladoiro organizado en torno ao cóengo Páramo y Somoza, administrador
desa institución e Reitor da USC entre 1781 e 1786. Entre as súas iniciativas estiveron a de
estabelecer unha relación colaborativa entre o Hospital e a USC no ensino da Medicina.
Neste faladoiro xurdiu a idea da fundación da Real Sociedad Económica de Amigos del País
de Santiago. Postúlase como hipótese que, sendo Reitor da Universidade, Páramo y Somoza
protexeu e animou a Neira a realizar a estadía de estudos no estranxeiro. Un dos individuos
que participaron no faladoiro do Hospital foi Luís Marcelino Pereira, quen en calidade de
catedrático de Matemáticas da USC promovera con Neira a potenciación do estudo desta
disciplina entre os estudantes de Artes.

Outro espazo de sociabilidade de que se ten noticia en Santiago, relacionado coa
Universidade, é o constituído polas reunións celebradas no cuarto que no Colexio de San
Xerome ocupaba o seu Vicerreitor, González Varela. En 1799 este catedrático foi expulsado
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do seu cargo pola acusación de celebrar faladoiros nocturnos para facerse co poder na
Universidade. Estas reunións estaban presididas por Bazán de Mendoza e nelas participaron,
ademais de González Varela (impulsor das reformas de Artes con Neira) e do propio Bazán
de Mendoza (promotor da renovación da ensinanza do Dereito e membro da Sociedade Eco-
nómica), os doutores Vega (discípulo de Neira) e Sánchez Boado e Fraguío. Parece que este
faladoiro tivo continuidade, trasladándose ao cuarto de Prohibidos da Biblioteca da USC.
Parte dos catedráticos que participaban nel serán apartados da docencia e privados do seu
soldo en 1808, acusados de «afrancesados».

Alén de outras posíbeis vías de análise, interésanos incidir no feito de que existiron espazos
de sociabilidade que funcionaron en paralelo á Universidade e que articularon moitos dos
seus axentes ao fornecerlles redes de interacción, e probabelmente de circulación de elemen-
tos repertoriais, de que o espazo da Universidade non os dotaba21. Isto invita a cuestionar se
a USC funcionaba ou non como un espazo de sociabilidade, liña de estudo que tamén deixamos
aberta.

(2) O exame dos repertorios promovidos indica que a función da Universidade comeza a
ser redifinida. O ataque aos elementos que sustentaban a supremacía da Teoloxía, a preocu-
pación pedagóxica, vinculada á idea de formar con eficacia, e a pretensión de determinar os
enfoques e contidos que articulan os plans de estudo en base á súa utilidade son elementos
que inducen a pensar na Universidade como a institución encargada de formar os cadros da
Coroa, e xa non os cadros da Igrexa.

A entrada en vigor do Plan Caballero (1807) supón a adopción dalgunhas propostas do
sector reformador para a Facultade de Artes: refórzase o estudo das Matemáticas, desaparece
a FA, e a FE convértese en materia obrigada para os futuros teólogos. O Plan non entrou en
vigor por causa da Guerra pero, nos anos posteriores, e pese ao regreso puntual ao Plan de
1772, a tendencia de redifinición resultou xa irrevocábel, converténdose as Facultades de
Medicina e Dereito, na segunda metade do s. XIX, nas máis concorridas da USC.

Pero moitos dos elementos repertoriais que fundamentaron o cambio de orientación xa
triunfaran nas últimas décadas do XVIII, en pleno desenvolvemento da controversia sobre a
FE. Cando nos informes claustrais os defensores da FA empregaban argumentos orientados a
probar a utilidade da disciplina, estaban evidenciando o éxito, e mesmo a adopción pola súa
parte, de repertorios promovidos polos defensores das ciencia naturais, que atacaban a base
mesma do paradigma que os mantiña nas posicións centrais. Neste sentido, poderíase afirmar
que o proceso de mudanza estaba iniciado e que algúns dos elementos sustentadores da nova
función da Universidade tiñan xa unha operatividade efectiva dentro da institución.

 

21 A importancia dos faladoiros na recepción e difusión de ideas relacionadas co coñecemento científico

moderno foi resaltada, entre outros, por Moreno González (1988) e Riobó González (1988).
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