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Aprender xenética a través da biografía de Cruz Gallástegui 

A unidade didáctica: O mago das espigas 

Ana Isabel Urbieta Balado 
 
Resume: A unidade didáctica que se presenta nesta comunicación foi elaborada co apoio da 
Fundación Barrié e a Real Academia Galega das Ciencias. Deseñouse co obxectivo 
fundamental de dar a coñecer a figura e as investigacións do enxeñeiro agrónomo e xenetista 
galego Cruz Gallástegui, homenaxeado no día do científico galego do ano 2010.  
 A análise da súa biografía amosou que era doado relacionar a vida de Cruz Gallástegui, co 
desenvolvemento da Xenética, a partir do redescubrimento en 1900 das leis de Mendel, a 
medida que se ía construíndo  – nunha época na que se descoñecía a súa natureza – o 
concepto de xene e no novo contexto da Teoría Cromosómica da Herdanza. 
 Máis aínda, abordar o estudo das leis da herdanza facíase imprescindible para comprender os 
fundamentos da mellora xenética vexetal, nomeadamente as investigacións que culminaron na 
posta a punto das técnicas de produción de millo híbrido de alto rendemento. Cruz Gallástegui 
aprendeu estas técnicas nos Estados Unidos, cunha bolsa da JAE, ao lado dos mellores 
especialistas en xenética aplicada do momento. Ao seu regreso ao país, levounas á práctica, 
dende o seu posto de director da Misión Biolóxica de Galicia, un dos dous centros 
fundamentais na investigación xenética en España da época, xunto co Laboratorio de Bioloxía 
do Museo de Ciencias Naturais de Madrid.  
 Á fronte da Misión Biolóxica, este vasco que chegou a Galicia e se formou como xenetista 
aconsellado e axudado polos seus amigos galegos, os irmáns Julio e Juan López Suárez, puxo 
o seu saber ao servizo da modernización do campo galego. Identificouse tanto con esta terra 
que pasará á posteridade como científico galego. 
 
Palabras Clave: Cruz Gallástegui, JAE, Misión Biolóxica, Xenética, millo híbrido, campo 
galego. 
 
Introdución 
 
 A formación como xenetista de Cruz Gallástegui en 
Estados Unidos foi posible, grazas a unha bolsa da “Junta 
para Ampliación de Estudios” que a principios do século 
XX aportou os medios económicos para a formación de 
profesores e investigadores nos mellores centros de Europa 
e Estados Unidos. Esta institución comezou a súa andaina 
no ano 1907, presidida por D. Santiago Ramón y Cajal – 
Premio Nobel de Medicina no ano 1906 - nun clima de 
optimismo e desexos de innovación que comezou a 
esmorecer coa terrible crise económica na que se sumiu o 
pais entre 1920 e 1935.  
 
 O labor de Cruz Gallástegui e, moi especialmente, o seu interese pola transferencia 
tecnolóxica son o mellor exemplo da importancia que ten para o desenvolvemento dun país a 
formación dos seus investigadores e o apoio ao traballo que realizan nos centros de 
investigación  
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 O coñecemento por parte do  noso alumnado da historia da nosa tradición científica 
debería contribuír a que no futuro sexan adultos conscientes do auténtico valor que teñen os 
investimentos que se fan para fomentar o avance da ciencia e a tecnoloxía. 
 Esta unidade didáctica está destinada ao alumnado da materia de Bioloxía e Xeoloxía 
de 4º de ESO e ao  da materia de Ciencias para o Mundo Contemporáneo de 1º de Bacharelato 
– materia que vai desaparecer no futuro currículo de bacharelato. 
 Pódese acceder a ela e descargala a través da páxina web de educaBarrié, da 
Fundación Barrié, no seguinte enlace: http://www.educabarrie.org/gl/recursos/unidade-
didactica-cruz-gallastegui-unamuno-o-mago-das-espigas 
 
Unha historia de tesón e amizade. 
 

 Ao principio da unidade preséntase a 
Cruz Gallástegui como un rapaz que pode 
estudar o bacharelato na súa vila de 
nacemento, Bergara (Guipúscoa) pero que ten 
que superar moitas dificultades para poder 
acceder á Educación Superior, primeiro en 
Francia e logo en Alemaña. Cruz Gallástegui 
serve como modelo dun valor moi necesario 
para o estudo e a aprendizaxe ao longo da 

vida: a perseveranza. 
 A amizade é outro valor continuamente presente ao longo desta historia. É o motivo da 
chegada de Cruz Gallástegui a Galicia e ten moito que ver coa súa decisión de formarse como 
xenetista. Serán os seus amigos galegos os que lle axudarán a conseguir a axuda económica 
que lle permitirá formarse nos Estados Unidos e tamén os que apoiarán o seu nomeamento 
como director da Misión Biolóxica de Galicia. 
  
 
A Xenética, a ciencia á que Cruz Gallástegui lle dedicará a vida. 
 
 Foi o seu amigo, Juan López Suárez, o que animou a Cruz Gallástegui a formarse 
como xenetista. Por iso, para entender o labor científico de Cruz Gallástegui é importante 
coñecer e comprender a enorme aportación de Gregor Mendel. 
 
 Mendel baseou as súas investigacións na análise cuantitativa dos resultados dos seus 
experimentos de hibridación en plantas. Tentaba obter híbridos estables utilizando unha 
metodoloxía innovadora. Nun contexto científico no que se descoñecía a existencia dos xenes, 
os experimentos de Mendel supuxeron unha ruptura conceptual, pois serviron para refutar a 
herdanza por mestura e introducir a teoría da herdanza particulada na que os caracteres veñen 
determinados por factores hereditarios que se transmiten intactos de xeración en xeración e se 
segregan de maneira independente 
 
 A ensinanza da Xenética Mendeliana, como unha das grandes teorías da Bioloxía, 
comeza no segundo ciclo da ESO, na materia de Bioloxía e Xeoloxía de 4º, aínda que algúns 
coñecementos imprescindibles para iniciar o seu estudo vanse adquirindo en cursos anteriores. 
Esta unidade procura mellorar a aprendizaxe significativa dos conceptos básicos de xenética 
mendeliana, por parte do alumnado de secundaria. 
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 Nesta parte da unidade preséntanse os conceptos fundamentais da xenética mendeliana 
xunto coas leis de Mendel e utilízanse os cadrados de Punnet para representar os xenotipos 
obtidos nun cruzamento monohíbrido e nun cruzamento dihíbrido que serven de exemplo. 
Utilízanse dous caracteres dos estudados por Mendel nos chícharos. Cada carácter está 
determinado por dous alelos que presentan unha relación de dominancia e recesividade entre 
si e segregación independente. 
 
 Ao final proponse un problema para aplicar os coñecementos adquiridos e tamén se 
engaden enlaces a unha páxina web na que se poden encontrar máis problemas de xenética. 
 

 
 

A formación de Gallástegui como xenetista: unha motivación para introducirse nos 
fundamentos da mellora vexetal. 
 
 Nesta parte da unidade explícase que Cruz Gallástegui se formou nos centros de 
investigación máis importantes, ao lado dos mellores especialistas da época, no momento no 
que se desenvolveu a innovación emblemática da xenética aplicada estadounidense da 
primeira metade do século XX: o millo híbrido.  
 En 1917 Cruz Gallástegui chegou a Nova York. Alí coñeceu a Thomas Hunt Morgan 
que sete anos atrás demostrara que os xenes ocupaban lugares concretos dos cromosomas e 
que recibiría o Premio Nobel de Medicina en 1933. En Boston traballou co gran experto en 
xenética animal, William E. Castle e con Edward M. East, a máxima autoridade do seu tempo 
en xenética vexetal.Este científico humanista que ao igual que Cruz Gallástegui, tivo que  
traballar  para poder estudar, investigaba métodos para aumentar a produción dunhas colleitas 
que debían alimentar a unha poboación crecente. 
 En 1918, na Estación de Experimentación Agrícola de Connecticut, en New Haven,  
axudou nas súas investigacións ao xenetista que estaba a piques de revolucionar o cultivo do 
millo no mundo, Donald F. Jones. Ese foi o inicio dunha amizade que durou toda a vida. 
 En 1919, Cruz Gallástegui empezou a traballar no Departamento de Mellora Vexetal 
do Colexio de Agricultura da Universidade de Cornell. Ese mesmo ano, no mesmo colexio 
comezaba os seus estudos a futura Premio Nobel de Medicina: Bárbara McClintock, a 
xenetista descubridora dos transposóns 
no millo.  
 
 En 1921, regresou a Europa 
cargado de coñecementos de xenética e 
disposto a levalos á práctica para a 
modernización da agricultura e a 
gandeiría. 
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  Para achegarse ás técnicas que aprendeu Cruz 
Gallástegui, proponse primeiro aos estudantes, o estudo da 
bioloxía do millo, facendo fincapé na súa reprodución. 
Porque para entender os traballos de Mendel e a súa 
aplicación á mellora vexetal é necesaria a comprensión dos 
mecanismos de reprodución sexual dos vexetais en xeral e 
deste cereal en particular. 
 
 
  
Para comprobar que realmente dominan o vocabulario asociado á reprodución do millo 
proponse unha actividade adicional na que deben asociar distintos termos coas súas 
correspondentes definicións. 

 
 A continuación xa deberían estar 
en condicións de aplicar os conceptos de 
xenética mendeliana para comprender, 
tanto os problemas aos que se 
enfrontaron os científicos encargados da 
produción de millo híbrido de alto 
rendemento, como as solucións que 
foron atopando ao longo da súa 
investigación.  
 

Proporciónaselles información detallada sobre o método da liña pura de Georges Shull e unha 
actividade para que poidan comprobar o seu grao de comprensión desta técnica e dos seus 
fundamentos.  
  
 O mesmo se fai co método do dobre cruzamento de Donald F. Jones. Mais neste caso 
se pide que representen os cruzamentos necesarios para obter millo dobre híbrido.  
 
 Esta parte termina cunha actividade na que os alumnos deben localizar no mapa os 
países e cidades que foron escenario da formación de Cruz Gallástegui. 
 
Cruz Gallástegui, director da Misión Biolóxica de Galicia. 
 
 A creación en abril de 1921 da 
Misión Biolóxica de Galicia foi o 
resultado do esforzo dun grupo de 
persoeiros galegos, a maioría deles 
membros da Real Sociedade Económica 
de Amigos del País de Santiago. Un 
deses persoeiros era Juan lópez Suárez, o 
amigo de Cruz Gallástegui. Esta elite 
intelectual traballaba para sacar a Galicia 
do seu atraso. 
  
 Cruz Gallástegui foi o primeiro director da Misión Biolóxica de Galicia e permaneceu 
neste posto o resto da súa vida. Durante ese tempo procurou introducir as innovacións en 
bioloxía aplicada no campo galego. 
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 Na unidade preséntanse moitas das investigacións iniciadas por Cruz Gallástegui: a 
hibridación do castiñeiro, o estudo cromosómico das crucíferas máis consumidas en Galicia, a 
produción de millo híbrido, a mellora do gando porcino e a mellora do gando vacún.  
 Proponse unha actividade para aumentar a comprensión destas investigacións nas que 
se propón unha reflexións sobre a natureza cuantitativa ou cualitativa dos caracteres es obre a 
importancia relativa dos xenes e o ambiente na expresión destes caracteres. 
 
Cruz Gallástegui pioneiro da investigación en millo híbrido en Europa. 
 
 En 1928, Cruz Gallástegui 
converteu a Galicia no primeiro 
lugar de Europa no que se produciu 
millo dobre híbrido. 
 Aquí se propón a análise 
dunha táboa na que figuran os datos 
dun experimento realizado por Cruz 
Gallástegui para que o alumnado 
identifique os híbridos de maior e 
menor rendemento e as liñas puras 
de partida. 
 
Os tempos difíciles que seguiron á Guerra Civil e os últimos anos de Cruz Gallástegui. 

 
 Despois da Guerra Civil  
moitos científicos se exiliaron. Os 
que quedaron, tiveron moitas 
dificultades para seguir coas súas 
investigacións nun país destruído e 
arruinado no que a ciencia xa non 
era unha prioridade. 
 Cruz Gallástegui non vai 
contar cos medios suficientes para 
manter as liñas de investigación da 
Misión Biolóxica. Ademais 

pertencera ao Partido Galeguista e ao Seminario de Estudos Galegos e terá que afrontar unha 
denuncia, aínda que as acusacións presentadas contra el serán desestimadas e o seu inmenso e 
valioso traballo será recoñecido polas novas autoridades.  
 Nesta parte final da 
unidade propóñense dúas 
actividades. A primeira ten 
como obxectivo a investigación 
da vida de cruz Gallástegui e do 
contexto histórico e 
socioeconómico no que dirixiu a 
Misión Biolóxica.  Na segunda 
investígase a orixe desta 
institución pero está centrada na 
Misión Biolóxica de hoxe en 
día, na súa estrutura e liñas de investigación actuais. 
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Actividades adicionais.  
 
 Ao final da unidade inclúense dúas actividades con formato de pasatempos - unha 
sopa de letras e un encrucillado -, e un test de coñecementos.  
 
Competencias que se traballan e glosario de termos 

 
 Na selección de 
obxectivos e contidos desta 
unidade, tivéronse en conta as 
competencias básicas que 
forman parte das ensinanzas 
mínimas do currículo da 
educación obrigatoria. 
 Estas competencias son 
sete : coñecemento e interacción 
co mundo físico, comunicación 
lingüística, matemática, 

tratamento da información e competencia dixital, social e cidadá, cultural e artística, aprender 
a aprender e autonomía e iniciativa persoal. A contribución dos contidos desta unidade ao 
desenvolvemento das competencias básicas resúmese nun cadro. 
 Tamén se engade un glosario de termos no que se encontran as definicións daqueles 
conceptos que parece conveniente explicar. 
 
Conclusións 
 
Esta unidade pretende divulgar a biografía de Cruz Gallástegui , dando a coñecer os seus 
traballos aos máis novos. Ao mesmo tempo, tenta introducilos no estudo da xenética - unha 
rama da ciencia imprescindible para entender os desafíos actuais das biotecnoloxías . 
Tamén os invita a achegarse a unha época na que os sectores máis preparados e innovadores 
da sociedade consideraban prioritario romper o tradicional illamento científico do país. Para 
iso era imprescindible  facilitar o desprazamento de investigadores e profesores cara aos 
mellores centros de investigación europeos e norteamericanos. Sabían que era a maneira de 
conseguir que os novos coñecementos e tecnoloxías que ían revolucionar o panorama 
científico do século XX fluísen cara a Galicia e España.  
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