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Episodios da cultura científica

A mañá do pasado domingo 
empezou como é bastante habi-
tual na primavera coruñesa, con 
temperaturas frescas, bastantes 
nubes e algúns claros. O parque de 
Santa Margarida respiraba tran-
quilidade, unha placidez que non 
se viu alterada pola chegada, pre-
to das 11.00 horas, dos asistentes 
á homenaxe á matemática María 
Wonenburger (Maruja), morta un 
ano atrás, o 14 de xuño de 2014. 

O 27 de maio, reuninme para  
falar de Maruja na redacción de  
LA OPINIÓN con persoas que tive-
ron una estreita relación con ela: a 
sobriña Ana García Wonenburger e 
varios profesores de Matemáticas 
(María José Souto, Mercedes Sam-
payo, Ana Tarrío, Enrique Pujales e 
Víctor Pollán), conversa que foi re-
collida nun episodio publicado no 
xornal. Desa reunión xurdiu a deci-
sión de lembrala o día no que se 
cumprira o cabodano da súa morte 
e realizar unha sinxela cerimonia no 
monólito que o 1 de xuño de 2011 
se inaugurouna súa honra no Paseo 
das Ciencias, nas inmediacións da 
Casa das Ciencias. 

A presenza do novo alcalde 

Eran as 11.00 cando ao lonxe, 
subindo polo camiño de terra que 
leva ao monólito, e pasando a ca-
rón das mesas nas que algúns xu-
bilados len os xornais, amañan o 
mundo e xogan as súas partidas, 
os asistentes vimos avanzar, só e 
coa naturalidade habitual, a Xulio 
Ferreiro, quen había menos de 24 
horas fora investido como novo 
alcalde da Coruña en representa-

ción da Marea Atlántica. Ferreiro, 
afable e un chisco tímido, foi sau-
dando aos congregados.Varias per-
soas sentiron non poder estar pre-
sentes no acto, entre elas, o exreitor 
da Universidade da Coruña José 
María Barja e o actual reitor, Xosé 
Luís Armesto. Tampouco puido 
asistir un vello amigo de Maruja, 
Ricardo Quiroga, protagonista dun 
dos momentos especiais vividos na 
cidade o día anterior. Todos lembra-
mos como unha vez proclamado al-
calde, Xulio Ferreiro foi ao encon-
tro do público na praza de María Pi-
ta. O novo rexedor pasoulle o sim-
bólico bastón de mando a Ricardo 
Quiroga, quen o sostivo, emociona-
do, e nas súas palabras lembrou ao 
alcalde Alfredo Suárez Ferrín, asa-
sinado en 1936, e tamén ao primei-
ro tenente de alcalde da cidade, Ar-
turo Taracido. 

Os Quiroga e a tradición 
republicana coruñesa 

A referencia de Ricardo Quiroga 
Lorenzo a Arturo Taracido Veira 
obedece a unha lóxica persoal e po-
lítica, e visualiza unha tradición de 
longo percorrido na historia coruñe-
sa, a do republicanismo.  

Domingo Quiroga Ríos, pai de 
Ricardo, foi moi amigo e correli-
xionario de Arturo Taracido, casa-
do con Matilde Fraga Ferreiro, ir-
má do meu avó Antonio. Taracido 
foi xerente dos Laboratorios Orzán, 
onde algúns científicos represalia-
dos polo franquismo, como Vicen-
te Goyanes Álvarez, e sobre todo, 
o seu irmán José, atoparon un lugar 
onde poder desenvolver o seu valio-
so labor.  Prohibida a acción polí-
tica dos demócratas en tempos da 
ditadura, algúns republicanos coru-
ñeses acudían ás tertulias das tardes 
dos domingos en casa de Arturo Ta-
racido e Matilde Fraga. Eran fixos 

nesas reunións Domingo Quiroga, 
Federico Zamora Mosquera (quen 
fora vicepresidente da Irmandade 
da Fala da Coruña en 1923), o se-
ñor Monasterio e parece ser que ta-
mén pasaban por alí Manuel Igle-
sias Corral e María Victoria Fer-
nández-España, Totora.  

Con Ricardo Quiroga coincidín 
durante un tempo nas reunións da 
Asociación para o Desenvolvemen-
to Ecolóxico de Galicia (Adega), 
nos primeiros anos oitenta. Na Co-
ruña participabamos un grupo de 
xente animosa e plural, entre os que 
estaban Rosa Liaño, Carlos Vales, 
Gonzalo Mosquera, Xosé Manuel 
López Ciprián e Henrique Niño. 

Un irmán de Ricardo, Héctor, 
foi profesor de Ciencias Naturais 
na Academia Galicia, centro do-
cente onde cursei o Bacharelato. 
Mais o meu interese pola Bioloxía 
non tivo que ver con esa circuns-
tancia. Debo dicilo porque se non 
o fixera tería que aturar a Manolo 
Sendón, matemático reconverti-
do en fotógrafo de sona, quen, 
compañeiro de pupitre daqueles 
tempos, non me pararía de criticar 
en medio das sardiñas que imos to-
mar a noite de San Xoán.  

Voltemos aos fíos republicanos. 
Domingo Quiroga; Santiago Casa-
res Quiroga, presidente do Conse-
llo de Ministros na Segunda Repú-
blica española; Arturo Taracido; e 
Julio Wonenburger Canosa, o pai da 
nosa matemática, foron significa-
dos republicanos, masóns e moi 
amigos, sobre todo os tres últimos, 
que, ademais, participaron, en re-
presentación da Organización Re-
publicana Gallega (ORGA) o 26 de 
marzo de 1930 no Pacto de Lestro-
be (Dodro), encontro histórico no 
que se acordou crear a Federación 
Republicana Gallega. Asemade, o 
pai de María Woneburger foi socio 

de Santiago Casares nunha empre-
sa, Parisina SA, promotora da cons-
trución do Hotel Atlantic, fermoso 
edificio que foi substituído polo ac-
tual hotel Atlántico.  

Todas estas estas persoas e ou-
tras moitas formaron parte dunha 
potente marea política e cultural, o 
republicanismo, que durante algo 
máis dun século (se temos en con-
ta os precedentes directos) consti-
tuíu unha das tradicións funda-
mentais na historia da Coruña. 

A aposta pola ciencia  
e outras tradicións 

A decisión de Xulio Ferreiro de 
sumarse á homenaxe a Wonenbur-
ger supuxo que este acto se conver-
tera no primeiro da súa axenda pú-
blica fóra de María Pita. Unha elec-
ción que subliñou a aposta do novo 
alcalde pola cultura, e, nomeada-
mente, pola cultura científica, e que 
cobrou un especial releve porque á 
mesma hora se celebraba en Lugo a 
ofrenda ao Santísimo Sacramento.  

Contrariamente ao indicado por 
algunhas informacións, a presenza 
dos alcaldes na ofrenda, represen-
tando ás setes antigas provincias de 
Galicia, non se iniciou ata 1925, hai 
menos de cen anos. A misa en no-
me do “católico Reino” empezou a 
celebrarse en 1669, porén non aca-
dou o formato actual ata que así o 
promoveu o bispo Plácido Rey Le-
mos en tempos do directorio militar 
de Primo de Rivera, nun contexto 
histórico marcado por unha Cons-
titución, a de 1876, que declaraba a 
España como un Estado confesio-
nal católico. Obviamente, unha si-
tuación moi diferente á actual, po-
lo que sorprende que se continuara 
coa presenza de representantes pú-
blicos despois de que a Constitu-
ción de 1978 declarara aconfesional 
o Estado. A Elena Candia, avogada 

e alcaldesa de Mondoñedo polo PP, 
non lle agradou a decisión de Xulio 
Ferreiro e outros alcaldes e dixo que 
“el pueblo que huye de sus tradicio-
nes y de su conciencia renuncia a su 
identidad y a su alma”. Probable-
mente a rexedora non coñece ou 
despreza as circunstancias históri-
cas que vimos de comentar. E non 
reflexionou dabondo sobre o tema 
da vixencia das tradicións. Porque 
tradicións históricas hai moitas en 
Galicia, como a republicana (inte-
rrompida pola forza), a cuestión é 
respectar aos partidarios delas e, so-
bre todo, actualizalas.  

Porén para a alcaldesa de Mon-
doñedo pode ser máis acaído o 
exemplo do acontecido con outra 
tradición, milenaria, a que excluía á 
muller dos estudos e do exercicio 
das profesións derivadas. De non 
mudarese o costume a propia Ele-
na Candia tería dificultades para ob-
ter a licenciatura de Dereito e, des-
de logo, non podería exercer como 
avogada. Foi a loita da sociedade, e 
sobre todo de mulleres como Con-
cepción Arenal ou Emilia Pardo 
Bazán, a que permitiu romper esa 
anacrónica tradición. Porque ata o 
ano 1910 as mulleres que decidían 
cursar estudos secundarios e supe-
riores en España eran obrigadas a 
pedir permiso á superioridade. E só 
desde esa data se lles permitiu exer-
cer as profesións derivadas deses es-
tudos (médicas, avogadas...).  

Lembrando á matemática  
e á muller 

Nun ambiente de relaxada emo-
ción comezaron as intervencións 
no homenaxe á matemática. Nun-
ha cidade que ten como símbolo un 
faro ilustrado, os raios solares da 
mañá subliñaron a maxia do ins-
tante, pois incidiron, en medio das 
sombras das árbores, sobre o mo-
nólito, reforzando coa súa presen-
za a lembranza luminosa de María 
Wonenburger. A profesora Ana Ta-
rrío describiu a actividade profe-
sional de Maruja, á que cualificou 
de humilde, xenerosa, atenta, ale-
gre, deportista e culta. O alcalde 
Ferreiro eloxiouna como “muller 
rebelde”, pois se enfrontou aos 
atrancos que as persoas do seu xé-
nero debían superar para desenvol-
ver unha carreira científica.  

Entre palabras, lembranzas e 
afecto compartido os presentes go-
zamos dun entrañable momento e 
fomos conscientes de que vivia-
mos un singular episodio da vida lo-
cal. A homenaxe á matemática fina-
lizou coa colocación no monumen-
to de flores recollidas pola sobriña 
Ana na horta familiar e unha parti-
tura da súa canción preferida,  
Os teus ollos, unha composición do 
músico José Castro Chané con letra 
do grande poeta, laureado en vida 
na Coruña, Manuel Curros Enrí-
quez. E as raiolas do sol seguían a 
iluminar o monólito. 

Xosé A.  
Fraga 
Director do 
Álbum da Ciencia

Momentos especiais e diferentes tradicións

Flores e partitura, o domingo, no monumento. | XURXO LOBATO

A homenaxe a María Wonenburger de hai unha semana, unha aposta que ilumina tempos novos, xurdiu 
nunha conversa recollida en LA OPINIÓN entre varios científicos e unha sobriña da matemática


