
A luz eléctrica en Galicia no Ano Internacional da Luz 
Andrés Díaz Pazos 

IES O Pino 
Ana González Noya 
Marcelino Maneiro Maneiro 
Manolo R. Bermejo Patiño 

Departamento de Química Inorgánica 
Universidade de Santiago de Compostela 

 
1. Introdución 
Hai 14 anos algúns de nós celebrabamos os 150 anos da 1ª luz eléctrica en España cunha 
magna exposición titulada “A noite está varrida da terra” (1). A exposición utilizaba como 
pretexto os experimentos realizados por D. Antonio Casares para producir luz eléctrica, 
facendo saltar a chispa eléctrica entre dous eléctrodos de carbón utilizando un regulador do 
arco voltaico. Tal pretexto serviunos aos organizadores para: 1º inventariar e recuperar 
material científico existente na Universidade e nos IES de Galicia sobre a electricidade; 2º 
facer unha exposición sobre o tema da evolución da electricidade ao longo da historia; 3º a 
elaboración dun libro (1) sobre a electricidade e as súas aplicacións. 
Este ano, que estamos a celebrar o Ano Internacional da Luz, pareceunos importante volver 
a lembrar ese acontecemento da produción da luz eléctrica, por primeira vez en Galicia e en 
España, e reflexionar sobre a transcendencia dese fito histórico. 
Lembremos que fai tres anos, ENCIGA celebraba o bicentenario do nacemento de Casares 
publicando un número extraordinario (2a) dedicado a recoller a vida e a obra científica de 
tan insigne científico. Hoxe pareceunos importante contextualizar e analizar máis en 
profundidade o feito extraordinario da produción da luz eléctrica realizada por Casares, moi 
pouco tempo despois de realizada a xeración da luz pola Europa científica da época (2b). 
Dentro da nosa máxima de Instruír, Educar e Divertir pretendemos nesta comunicación 
reflexionar sobre: 1º que implicaba na época a produción de luz eléctrica; 2º como era o 
estado da cuestión da xeración da luz eléctrica no contexto de 1850; 3º como se podía 
producir a luz eléctrica; 4º como Casares chegou a ser coñecedor desas cuestións novidosas 
pero transcendentes para o futuro da humanidade; 5º como conseguiu facerse coa 
instrumentación precisa para realizar os experimentos; 6º cal foi a transcendencia social 
deste evento. 



 
Figura 1. Antonio Casares Rodríguez. 

 
2. Antonio Casares a súa vida e a súa obra 
Un estudo máis demorado sobre a vida e a obra de D. Antonio Casares Rodríguez pódese ler 
no volume extraordinario dedicado por ENCIGA a lembrar a súa memoria (2a) e, de modo 
particular, pódense ler os artigos “Quen é e que representa Antonio Casares na Química 
Galega” (3) e “As achegas científicas de Antonio Casares” (4). A modo de recordatorio moi 
breve indicaremos que Antonio Casares foi: 
- o introdutor da experimentalidade no ensino universitario e medio en Galicia e, case, en 
España; 
- o introdutor de moitas especialidades científicas tanto nas ciencias da saúde como na física 
e na química aplicada; 
- o introdutor da I+D+i na Universidade e un dos primeiros en ser consciente do interese 
social da Ciencia en xeral e da Química en particular; 
- un dos reitores máis sobranceiros da historia da Universidade de Santiago de Compostela. 
 
Dalgúns destes aspectos comentarase polo miúdo máis adiante no artigo. 
 
2.1. A vida académica e social de D. Antonio 
Nacido en Monforte de Lemos o 28 de abril do ano 1812, formouse da man dos xesuítas da 
súa vila natal onde o seu pai era o boticario do colexio do Cardeal. 



Estudou o bacharelato en Valladolid e cursou a licenciatura de farmacia en Madrid onde, 
tamén, realizará o doutorado. No ano 1836 gaña a cátedra de Química aplicada ás Artes na 
RSEAPS (Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago) e incorpórase á vida de 
Santiago. Ao mesmo tempo encárgase da cátedra de Ciencias Naturais da Universidade e, 
no ano 1845, gaña a cátedra de Química da Universidade de Santiago de Compostela. 
Desde ese ano 1845 impartirá docencia de química durante toda a súa vida nas facultades 
de Farmacia, Medicina e Ciencias e Letras. Ao mesmo tempo será nomeado coordinador do 
recén creado Instituto de Segunda Ensinanza de Santiago (hoxe IES Xelmírez), tamén foi o 
creador do Museo de Ciencias Naturais da Universidade. 
Dende ese momento, Casares, subiu todos os chanzos da carreira universitaria: profesor, 
decano e reitor. Morrerá no ano 1888, logo dunha fecunda vida académica e social e logo de 
conseguir moitos honores tanto nacionais como internacionais. Un dos xornais da época, no 
momento da súa morte, dicía a toda plana “Morreu Casares, acabouse a Química”. 
 
2.2. A obra científica 
Indicamos xa como as súas achegas científicas se poden ler con máis vagar en (4) e en 
moitos outros traballos do libro a el dedicado por ENCIGA (2,5), pero unha visión rápida e 
esquemática indicámola a seguir. Destacaremos na súa obra científica os seguintes temas 
cultivados por Casares con enorme éxito: a Nutrición; a Mineraloxía; a Anestesioloxía; as 
Análises das Augas Mineiromedicinais, a Meteoroloxía; a Espectroscopia; o Introdutor da Luz 
eléctrica en España, do que falaremos moito máis adiante; o interese polos Estudos sobre o 
Viño e as Vides; a Síntese de produtos químicos para usos agrícolas e medicinais, dándolle 
unha dimensión social ao mundo da química;...etc. 
 
3. Anotacións sobre a historia da luz 
A historia da luz é unha parte importante da historia da humanidade tanto polo que 
representou de salto na seguridade da poboación como polo avance industrial que supuxo 
(6,7). Abonde con lembrar que foi a luz, na forma de fogo, a primeira gran vitoria “do clan 
do oso cavernario” contra das feras que o acosaban e o mataban. Máis adiante, a luz 
producida pola combustión dos máis diversos materiais, representou un claro avance da 
sociedade no campo da seguridade e da industrialización dos países. Pero cómpre lembrar 
que, moi avanzado o século XVIII, aínda non existía iluminación de ningún tipo nas cidades 
máis importantes do mundo. 
No ano 1767 a “Academie des Sciences de Paris” convocou un premio para quen fora capaz 
de deseñar algún procedemento para iluminar as rúas de París. Foi o gran Antoine Lavoisier 
quen gañou o premio cun proxecto creativo empregando gas natural para conseguir a súa 



iluminación e evitar a inseguridade nas rúas da capital do Sena. Tal proxecto nunca se levou 
á práctica e, as cidades, seguirían a escuras por máis de cen anos.  
Os experimentos co arco voltaico para producir luz eléctrica fóronse producindo ao longo de 
máis de 40 anos ata chegar a ser quen de producir luz eléctrica en continuo como para 
producir luz no alto dos faros da costa británica e francesa e evitar que os barcos petaran 
cos farallóns da costa e se afundiran (6,7). 
 
4. Antonio Casares e a Luz Eléctrica 
Encomecemos por sinalar o alto nivel de coñecementos e a preparación que tiña Casares 
debido ás súas múltiples lecturas e ao seu moito traballo realizado. No campo do 
coñecemento da electricidade e da luz eléctrica nada lle era alleo, pois tiña lido moito de 
canto se tiña publicado e posuía a formación teórica necesaria para comprender todo canto 
lía. Casares tiña coñecementos sobre a produción da luz eléctrica que se realizaba neses 
momentos na Europa científica (logo de ler os traballos publicados por Foucoult nos 
“Comptes Rendues” de la Academie des Sciences). 
Sobre o ano 1850 debeuse mercar en Francia, probablemente por medio do reitor da 
Universidade de Santiago D. Juan Viñas, a instrumentación precisa para a realización do 
ensino experimental que cumpría para a súa universidade, e ao tempo, realizou a merca do 
material preciso para xerar electricidade. Fora como for Casares dispuña na Universidade do 
material preciso para realizar este experimento contaba con: 1º 50 baterías Bunsen, capaces 
de ser asociadas en serie e de producir suficiente intensidade como para facer saltar a 
chispa eléctrica; 2º un “arco voltaico de Deluil” xunto cos necesarios eléctrodos de carbón e 
un espello ustorio que se podía acoplar ao arco voltaico; estaba en condicións de repetir o 
experimento. 
Hoxe sabemos que tal material existía na época da realización do experimento na 
Universidade de Santiago de Compostela, pois estaba inventariado nese momento e, 
ademais, tamén existían, outros reguladores no inventario doutros Institutos de Segunda 
Ensinanza de Galicia a partires do ano 1857. A partires da Lei Moyano (1857) diversos 
reguladores de arcos voltaicos forman parte dos Gabinetes de Física dos centros docentes 
de Galicia. 
Sinalemos que, para Casares, a realización do experimento da produción da luz eléctrica 
nunca o considerou como nada notable e que nunca publicou nada sobre elo ao non 
consideralo digno de cita: sabía como se facía, tiña os medios para facelo, encargouse de 
xerar a luz eléctrica para que os demais alumnos e cidadáns interesados souberan como se 
facía e, tamén, debater sobre cal era a importancia social do feito. Endexamais publicou 
nada ao respecto. Coñecemos o feito da realización do experimento pola transcendencia 
social do evento: publicáronse artigos variados na prensa do momento; repetiuse o 



experimento na noite dos fogos do apóstolo do ano 1852, por petición do concello de 
Santiago; fixéronse experimentos semellantes noutras vilas galegas –Ourense e 
Mondoñedo, para celebrar as chegadas dos seus bispos- por ser lugares onde había 
material, nos seus centros de secundaria, para facer o experimento e alumnos de Casares 
que sabían como facelo; escribiuse unha noveliña no ano 1923 “La chispa Mágica”( 8), que 
relata de principio a fin o experimento feito por D. Antonio. Repitamos que Casares nunca 
lle deu importancia a este experimento, aínda sendo consciente da importancia social do 
mesmo: cando tivo todo o material montou o experimento, para ensinarlle á sociedade 
canto de avance representaba, e xerou a luz no claustro da Universidade na noitiña do día 2 
de abril do ano 1851. 
 
4. O experimento da luz eléctrica en Santiago de Compostela 
Unha exposición máis elaborada deste epígrafe, sobre o experimento da luz en Santiago  
celebrado o 2 de abril do ano 1851, pódese ler no traballo dun de nós realizado e publicado 
no libro de ENCIGA (9,10) dedicado a Antonio Casares e unha visión  novelada do acontecido 
nesa noite pódese ler na novela publicada por Armando Cotarelo Valedor “La chispa 
mágica” (8). 
Neste traballo reflexionaremos sobre a realización experimental da xeración da luz, 
estudando a resolución dos dous factores determinantes deste proceso: as pilas e o 
regulador. 
1º As pilas. Non hai moita discusión sobre a forma de producir a intensidade precisa para 
facer saltar unha chispa eléctrica duradeira nun arco voltaico: unha batería ampla de pilas 
de Bunsen. Antonio Casares utilizou exactamente 50 elementos desas baterías, e para 
conseguir o funcionamento de cada pila utilizábanse disolucións de ácido nítrico e de ácido 
sulfúrico. 
Esas baterías de Bunsen eran as habituais na época e seguirían utilizándose ata a década de 
1860-70, na que encomezarán a popularizarse as máquinas magneto-eléctricas, como as de 
Clarke, as de Gramme e similares, produtoras de corrente eléctrica durante moito tempo e 
capaces de permitir alumear aos faros das costas. 
2º Os reguladores. Casares utilizou no seu experimento da noite do 2 de abril un regulador 
de Deluil, que está inventariado na USC. Seguidamente presentamos unha reflexión sobre 
os distintos reguladores que se podían utilizar para xerar luz eléctrica nese tempo: 

-Utilizar un regulador de Staitte. Se atendemos e tomamos por certo o que di 
Armando Cotarelo Valedor na súa novela (8), pois é o único que se presenta como un fanal 
que contén o arco voltaico e a descrición é perfecta para tal regulador. O problema é que 
non se atopou información algunha na Universidade de Santiago sobre a existencia dun 



regulador desa clase e, como hai información sobre a existencia doutros reguladores, o máis 
probable é que non estivera duplicado o material na Universidade e que, 
consecuentemente, non fora este o regulador utilizado a pesares da perfecta descrición que 
Cotarelo fai del na súa obra. Cotarelo puido ter coñecido e visto un regulador de Staitte 
porque na biblioteca da Universidade existía e existe o “Diccionaire des Arts et 
Manufactures” na súa edición de 1873, onde se explica perfectamente o seu 
funcionamento. 
 -Utilizar un regulador de Foucault-Duboscq. O regulador de Foucault foi só 
experimental e nunca se comercializou polo que non se puido utilizar no experimento. Os de 
Foucault-Duboscq comercializáronse despois de 1855 e son os máis abondosos nos centros 
de Galicia, pero tampouco se puideron utilizar. 
 -Utilizar un regulador “arco eléctrico de Deluil”. Este é o arco que se atopa 
inventariado na Universidade de Santiago de Compostela e foi o que Casares debeu utilizar. 
 
5. Remate 
Indiquemos antes de nada que o experimento de Casares non serviu para concienciar á 
sociedade sobre a importancia e transcendencia social da luz, pois esta non se incorporou ás 
vilas ata o comezo do século XX. En vilas como a de Caldas non chegaría ata o ano 1900 –da 
man do salto de Segade-, e en Santiago –pola enerxía producida no salto de Santa Cristina 
de Fecha- e noutras vilas xeraríase a luz por esas épocas. A enerxía eléctrica empregábase 
non só para o alumeado do centro das vilas senón, sobre todo, para subministrala para a 
incipiente industrialización que se encomezaba a producir no país. 
Pretendiamos nesta comunicación reflexionar sobre a realización práctica do experimento 
de Antonio Casares sobre a xeración da primeira luz eléctrica en Galicia, aproveitando como 
pretexto o ano Internacional da Luz. Confiamos en que esta nosa reflexión poida animarvos 
a seguir investigando sobre feitos científicos do noso País, semellantes ao que hoxe 
seleccionamos aquí para conmemorar o Ano Internacional da Luz. 
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