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Xeoloxía da man de Isidro Parga Pondal 



 

ISIDRO PARGA PONDAL  
 

   
 
Que é a xeoloxía? A xeoloxía é a ciencia que estuda sobre todo porque material está 
formada a Terra, e dicir as rochas e minerais que hai no seo interior. 
 
En Galicia houbo un gran xeólogo que naceu e viviu moi preto de onde nós vivimos 
agora, e que grazas aos seus coñecementos, descubriu xacementos de minerais que 
levaron a construír minas que deron traballo a moitos dos nosos veciños máis maiores. 
Este home chamábase Isidro Parga Pondal. Se che soa o seu nome é porque era 
sobriño neto do noso poeta Eduardo Pondal. 
 
Isidro naceu en Laxe o 17 de decembro de 1900, e dicir, xa pasaron 112 anos desde que 
nacera. Foise a vivir con Eduardo Pondal aos catorce anos cando o seu pai morre. E foi 
Eduardo quen envía a Isidro a estudar bacharelato a Santiago de Compostela e máis 
tarde a carreira de Ciencias Químicas en Madrid. 
 
Foi mestre na facultade de Ciencias da universidade de Santiago de Compostela a idade 
de vinte e tres anos e pronto comeza a estudar os minerais que había en Galicia. 
En 1936 comeza unha guerra civil en España e é apartado da universidade, feito que fai 
que volva a Laxe onde dirixe unha empresa mineira dedicada a extracción de caolín. 
 
Durante moitos anos percorreu toda Galicia recollendo minerais e rochas das que fai 
unha colección para o seu estudo no laboratorio. En 1963 consigue facer e publicar o 
primeiro mapa de rochas e minerais de Galicia. Isto foi moi importante porque desde 
ese momento sabiamos que minerais había no chan que pisábamos. 
 
En 1983 recibiu o doutoramento Honoris Causa pola Universidade de Santiago de 
Compostela que é un dos recoñecementos máis importantes que unha persoa pode 
recibir se ten moitos coñecementos sobre algo. 
 

      
 
En 1986, con oitenta e cinco anos morre na Coruña o día 4 de maio. 



TITANIA S.A 

 

 
 
Titania S.A foi unha empresa mineira galega creada en 1936. A mina foi descuberta en 
1935 por Isidro Parga Pondal, e na empresa participaron os irmáns Fernández 
López,que eran moi coñecidos polos seus bos negocios. A empresa dedicouse a 
explotación do titanio en Valarés. Esta mina fixo que no concello de Ponteceso houbera 
traballo para moita xente nun momento que era difícil ter un bo emprego. 
 
A xente que traballaba na mina se se poñía enfermo podía ir ao médico da empresa, 
cousa que non era normal nesa época. Tamén podía comprar no supermercado que 
Titania S.A tiña so para os seus empregados e onde podían mercar máis barato que nas 
tendas da vila. 
 
Outra cousa pouco habitual era que as mulleres facían moitos dos traballos que facían 
os homes e tiñan os mesmos dereitos. 
 
O titanio non se sabe seguro para que era empregado, pero pénsase que podía servir 
para reforzar as blindaxes das balas e material de guerra. O que si se sabe é que saía do 
porto da praia por barco ata Bilbao. 
 

 
 
A mina pechou unha vez xa non había titanio para extraer a partir de 1960. 
 



OS MINERAIS 
Galicia é unha zona xeolóxica na que sobre todo abunda granito e pizarra, mais son 
moitos outros minerais os que se poden extraer do solo galego. 
 
En Galicia hai moitas minas importantes. En Rubián está unha das máis importantes do 
mundo de caolín, que é un mineral que serve para facer cerámica. Ademais en Galicia 
está case a metade da reserva de cuarzo de España. Todo isto sen esquecer que en 
Meirama e As Pontes houbo unhas minas de carbón que alimentaban unhas centrais 
térmicas que creaban electricidade. 
 
 

   
Caolín                                 Cuarzo                          Carbón                     Titanio 

 

TIPOS DE MINAS 
As minas poden ser de dous tipos: minas subterráneas e minas a ceo aberto. 
 

 
 
Por suposto que as máis perigosas son as subterráneas, xa que ademais de ter que 
traballar con moito menos aire limpo, podes quedar atrapado a moitos metros de 
profundidade e será moi complicado o rescate. 
 

 
 



As minas a ceo aberto foron as máis abundantes en Galicia, sendo as máis grandes as de 
carbón que houbo en Meirama e As Pontes ambas na provincia de A Coruña. Esta última 
foi convertida nun gran lago artificial con centos de metros de profundidade. 
 

 
 
As mina de Valarés tamén a podiamos considerar de ceo aberto, xa que o mineral 
estaba na propia area da praia. 
 

AS MINAS DE ANTES E DE AGORA 
No noso tempo as minas están cheas de tecnoloxía e enormes máquinas e motores que 
sacan e transportan nunha hora o mesmo que máis de 1000 homes nun día. Mais non 
sempre foi así. As minas que houbo por exemplo na praia de Valarés non tiña case 
ningunha máquina para funcionar. Todo o traballo era realizado con ferramentas 
sinxelas coma palas e o mineral escondido na area da praia era transportado ata o 
proceso de limpeza en recipientes que as mulleres soportaban sobre as súas cabezas. 
 

     
 
Co paso do tempo as minas foron introducindo máquinas para acelerar o proceso e 
poder así extraer e vender máis mineral. O malo disto era que sobraban empregados xa 
que, unha máquina podía facer o traballo de varios xornaleiros e moitos homes e 
mulleres foron despedidos. 
 



    
 
Hoxe en día para traballar nas minas é preciso que os empregados estean máis 
preparados con coñecementos técnicos que lles permita usar as máquinas con precisión 
e seguridade. Traballar nunha mina é moi perigoso e os despistes ou erros páganse 
normalmente con graves lesións ou no peor dos casos coa morte. 
 

    
 

OUTRAS MINAS DE BERGANTIÑOS 
En Laxe, tamén houbo unha importante mina de extracción dun mineral chamado 
caolín. Este mineral era empregado na súa meirande parte para a fabricación de 
cerámica: pratos, bandexas, cuncas, figuras decorativas, etc. 
 

   
 
Laxe creceu moito como vila grazas a mina, xerando moitos postos de traballo que 
levou a construción de novas rúas e casas. 
 

 
 
Tal como aconteceu en Ponteceso cando o caolín se esgotou a mina pechou e agora so 
quedan algúns recordos da súa existencia nos postes que levaban polo aire as 
vagonetas ou nunha alta cheminea que aínda hai na zona da praia. 



 

 
 
Na actualidade son poucas as minas que na nosa comarca están en funcionamento, 
reducíndose as canteiras de granito que podemos ver na zona de Buño ou Cances. 
Algunha nova mina quérese abrir mais os veciños das zonas afectadas non as acollen de 
boa gana, xa que unha mina por pequena que sexa, sempre provoca problemas no 
terreo que afectan a outras actividades como a gandeira ou agricultura. 
 

     
 

 
 

 



COMPROBA O QUE SABES 

Que é a xeoloxía? 

 

 

 

Cal era a profesión de Isidro Parga Pondal? 

 

Onde e en que ano naceu Isidro Parga Pondal? 

 

De quen era sobriño neto? 

 

En que universidade galega estudou e traballou? 

 

Que mineral había na mina do seu pobo natal? 

 

Que conseguiu publicar en 1963? 

 

Que premio lle deron en 1983? 

 

Onde e en que ano morre? 

 

Que era Titania S.A? 

 

Onde estaba situada a mina de Titania S.A? 

 

Quen descubriu a mina? 

 

Que vantaxes tiñan os traballadores da mina? 

 

 



A que cidade era enviado o mineral por barco? 

 

Para que se cree que era empregado o titanio? 

 

 

Por que pechou a mina? 

 

Nomea catro minerais que haxa no solo galego? 

 

Que dous tipos de mina hai? 

 

Por que as minas subterráneas son máis perigosas? 

 

 

Que ferramentas usaban na mina de Valarés? 

 

Que maquinaria usan as minas de hoxe en día? 

 

 

Que pasou cando as maquinarias comezaron a usarse nas antigas minas? 

 

 

Por que os traballadores das minas teñen que estar ben preparados? 

 

 

Para que servía o caolín da mina de Laxe? 

 



Que restos da mina de caolín aínda hai na vila de Laxe? 

 

 

Por que hai que pensar se facer unha mina ou non? 

 

 


