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paña (1976), en colaboración con Rober
to Nóvoa Santos; así mesmo, realizou o 
prólogo para diversos volumes de escrito
res galegos, entre os que cómpre nomear 
Tesauros novas e vellos (1964), da autoría 
de Álvaro Cunqueiro, ou 88 gallegos: una 
tierra a través de sus gentes (1983), de 
Olegario Sotelo Blanco. 

Dos seus títulos merecen destacarse os 
de académico da Real Academia Españo
l~, académico de número da Academia 
Nacional de Medicina e da Real Acade
mia de Medicina de Valladolid, membro 
do Instituto de España, experto da Orga
nización Mundial da Saúde, fundador da 
Sociedade Española de Medicina Psico
somática e do Instituto de Estudos Psico
somáticos, membro do Colexio Interna
cional de Medicina Psicosomática e presi
dente do Instituto de Ciencias do Home. 
Pertenceu tamén, como membro de 
honra, a varias sociedades científicas do 
estranxeiro. Ma!ia que nos últimos anos 
da súa vida recibiu diversas distincións, 
recoñécese case unanimemente que en 
España a súa obra non obtivo o recoñece
mento que merecía. Faleceu o ll de outu
bro de 1994. (Domingo GarcíaSabell etal.) 

ROF CODINA, Juan. Ilustre represen
tante da profesión veterinaria galega que 
naceu en El Prat de Llobregat (Barcelona) 
o 31 de agosto de 1874 e faleceu en Lugo 
o 17 de xuño de 1967. Na súa cidade natal 
acudiu á escoJa ata os 14 anos para entrar 
despois de aprendiz no obradoiro do pai, 
un ferreiro catalán. En 1893, con 19 anos, 
marchou estudar á EscoJa Superior de 
Veterinaria de Madrid e nada máis obte-lo 
título, en 1898, opositou -onde acadou o 
terceiro posto- ó Corpo de Sanidade Mili
tar. Esta circunstancia do recurso ó Exér
cito como fonte de emprego era moi fre
cuente nos veterinarios da época, pola 
ausencia aínda dun servizo estatal de hi
xiene pecuaria. Ós 25 anos e como tenen
te do corpo incorporo use ó Rexemento de 

Artillería de Montaña de Lugo. Nesta ci
dade entrou en contacto co país ó que 
dedicaría o resto da súa vida, da man do 
veterinario Ramón Carballo, que o aloxou 
na súa casa e co que estableceu unha rela
ción primeiro persoal e despois familiar, ó 
casar coa súa filia Concha en 1902. Na 
compaña de Carballo saíu ó campo, foi ás 
feiras, tratou cos labregos, coñeceu o idio
ma do país e descubriu os nomes das en
ferrnidades que causaban máis perdas nas 
economías familiares. O gripo e a nacida 
eran nomes novos para el pero que axiña 
se fixeron comúns nos seus traballos. 

No xornallugués La Idea Moderna prin
cipiou en 1899 o seu prolífico labor de 
publicista co artigo "La cuestión de la 
carne", no que inaugurou a súa reflexión 
sobre os problemas do mercado gandeiro 
e as condicións e posibilidades para a 
incorporación de Galicia, despois das 
consecuencias negativas e da reorganiza
ción que soportou a crise agrícola e 
pecuaria de fins de século. Axiña publi
cou outros catro traballos, divulgando as 
investigacións de Pasteur sobre as vacinas 
para combate-la nacida nun tempo en que 
esta enfermidade decimaba o gando bovi
no en parroquias enteiras. O seu inconfor
mismo profesional nunha disputa co seu 
superior ocasionoulle unha sanción e o 
traslado a Granada en 1901. Non tardou 
en abandona-la milicia e volver a Lugo 
para establece-lo seu domicilio familiar e 
abrir un consultorio veterinario especiali
zado nas novas vacinas contra as enfermi
dades do vacún. Os problemas zoosanita
rios foron seguramente a primeira das 
súas preocupacións en Galicia. Co seu 
cuñado Jesús Carballo instalou en Lugo a 
primeira clínica veterinaria galega que 
tamén foi, a xuízo dalgúns autores, a pri
meira no seu xénero en todo o estado. A 
denominada Gran Clínica Veterinaria de 
Lugo dispuña da representación exclusiva 
das vacinas do Instituto Pasteur para 
Asturias e Galicia, e publicou entre 1908 

Juan Rof Codina, nos seus inicios, no laboratorio bacteriolóxico de hixiene pecuaria. 

e 1909 un boletín propio, de ampla difu
sión, no que se daban a coñecer novidades 
profilácticas e remedios sanitarios de 
necesaria aplicación no territorio galego. 
De xeito privado e con gran precariedade 
de medios, pero con moita repercusión 
pública, principiou tamén coas campañas 
de vacinación. Nun só día o propio Rof 
Codina chegou a vacinar 250 cabezas de 
gando. 
Converteuse nun dos máis coñecidos 

entre o amplo grupo de técnicos agrope
cuarios que, tendo en común non ser gale
gos de orixe, traballaron arreo a pro! da 
renovación técnico-produtiva da gandería 
e da agricultura galegas ó longo do sécu
lo XX, pero con resultados especialmente 
significativos no período anterior á Gue
rra Civil. Publicista incansable, deu á 
prensa arredor de 3.000 traba!los ó Jongo 
da súa fecunda vida. Non obstante, era 
aínda pouco coñecido cando en 1903 
comezou a relación co grupo da revista 
Prdcticas Modernas da Coruña, forman
do parte do seu consello de redacción. 
Nesta publicación, un dos voceiros do 
movemento solidario, estaba ligado a téc
nicos e agraristas como Rodrigo Sanz, 
Bartolomé Calderón, Hernández Robredo 
e Valeriana Villanueva; contactou tarnén 
co doutor Hervada, J. Gradaille e activis-

. tas republicanos como Arturo Casares 
Quiroga. Cando en 1913 se interrompeu 
esta publicación, mantivo unha sección 
fixa co mesmo título na revista barcelone
sa El Cultivador Moderno . 

Coa organización do congreso agrario 
galego que tivo Jugar en Lugo en 1906, a 
súa notoriedade alcanzou xa carácter 
nacional. A colaboración cos grupos de 
técnicos agraristas, xunto á súa preocupa
ción pública pola organización do mundo 
rural, máis alá do que atinxía estritamente 
a súa profesión, Jevouno a participar de 
cheo no movemento agrarista, especial
mente en Solidaridad Gallega. Tivo un 
papel destacado nas asembleas agrarias de 
Monforte (1908, 1910 e 1911) e Ribada
via (1912 e 1913) e colaborou activamen
te con sindicatos, asociacións agrarias e 
sociedades de seguros mutuos gandeiros, 
ós que asesorou en cuestións técnicas e de 
organización: como a sanitaria, a do 
comercio gandeiro ou a mellora gandeira. 
A súa preocupación pola renovación 
agropecuaria de Galicia abranguía tanto 
os aspectos organizativos como a propia 
mellora técnica. En canto ó primeiro, 
puxo unha énfase especial na creación de 
sociedades de seguros mutuos que lles 
permitisen facer rendible a produción 
gandeira ós pequenos produtores, com
partindo riscos no caso de enfermidade, e 
movido por esta arela chegou incluso a 
organizar persoalmente algunhas destas 
entidades. Tamén foi un dos primeiros 
impulsores da comercialización coopera
tiva do gando por parte das sociedades, ás 
que axudou a atopar canJes adecuadas 
para a venda das súas reses ou a estable-
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cer mecanismos -como a instalación de 
básculas- para defenderse da usura dos 
tratantes e chaláns. Neste proceso de 
comercialización alentou especialmente o 
labor da Federación Agraria de Ortega!, 
convertida en modelo para moitas outras 
organizacións agrarias de diferente signo. 

Alén do activismo agrarista, outra cons
tante nas preocupacións públicas de Rof 
Codina foi a estruturación do servizo 
veterinario e da profesión veterinaria, nun 
momento no que a acción do Estado neste 
ámbito era un puro ermo. Cando polo 
impulso da súa xeración se establecen o 
Carpo de Inspectores de Hixiene e Sani
dade Pecuaria, presentouse en 1909 ás 
primeiras oposicións e obtivo o segundo 
pasto, despois do seu amigo Félix Gordón 
Ordás. Daquela, podendo elixi-la súa Bar
celona natal, optou pola praza da Coruña, 
onde se instalou en 1910 e onde permane
cen ata que en 1932 Gordón Ordás, con
vel1ido no primeiro director xeral de Gan
dería, o reclamou para dirixi-la Inspec
ción Xeral Veterinaria, na Sección de 
Mellara Gandeira, Cría Cabalar e Inspec
ción Pecuaria. Antes de tanta gloria e 
triunfo profesional, en 1929, a súa solida
riedade pública co amigo republicano 
reprendido pola ditadura conduciuno ó 
exilio. A sublevación militar de 1936 
colleuno en Alemaña, asistindo ó Congre
so Mundial de Agricultura, pero volveu 
axiña a Madrid para presentarse no Minis
terio. Esta lealdade á República valeulle 
un expediente e un novo desteno ó acaba
-la contenda. 
Tantas vicisitudes vitais, rematadas na 

posguerra coa penuria dun tempo traumá
tico e represivo, non minguaron o seu 
activismo divulgador. Cando Rof retor
nou a Galicia en 1941, a Administración 
franquista degradouno á Estación Pecua
ria de Lugo qúe el impulsou ata a súa 
xubilación, en 1944. Mais nin despois de 
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Juan Rof Codina foi un dos principais representantes da profesión veterinaria galega. 

xubilado cesou a súa actividade de difu
sión; xa que dispuña de máis vagar orga
nizou unha cátedra ambulante de Divul
gación Pecuaria coa que perconeu toda a 
provincia luguesa, cando o novo Estado 
viña de liquida-las estruturas de divulga
ción e extensión creadas nos 40 anos ante
riores. Cumpridos os 90 anos seguía tra
ballando e chegoulle entón a hora das 
homenaxes: elixírono Lucense do Ano, 
outorgáronlle a Medalla de Ouro da Aso
ciación Nacional Veterinaria e varias 
revistas especializadas e algúns xomais 
galegos e españois dedicáronlle páxinas 
eloxiosas. Esta xeira de recoñecementos 
foi a segunda que recibía, despois da 
homenaxe que se lle rendera na Coruña 
durante a República. Morreu en 1967, en 
Lugo, ós 93 anos, cidade que lle dedicou 
unha rúa e na que a Universidade de San
tiago de Compostela lle deu o seu nome á 
fundación que rexe o hospital veterinario 
universitario. 
De formación esencialmente autodidác

tica, o seu labor profesional tivo, xunto co 
activismo social e a organización e a valo
rización da profesión veterinaria, un ter
ceiro eixe moi claro: a aplicación e a 
divulgación de navidades zootécnicas e a 
posta en práctica de medidas de hixiene 
pecuaria que redundaron nunha mellara 
substancial da calidade e cantidade do 
continxente gandeiro. A esta actividade 
imprimiulle tamén -inevitablemente- un 
perfil corporativo, en competencia cos 
enxeñeiros agrónomos, reivindicando o 
papel dos veterinarios como zootécnicos 
alén daquela función zoosanitaria, que xa 
empezaba a ser recoñecida na primeira 
década do século XX. 

Dende 1910, a súa posición como ins
pector de Hixiene Pecuaria na Coruña 
deulle unha dimensión maior ó traballo 
que viña desenvolvendo. Colaborou coa 
Granxa Agrícola-Experimental de Mone-

los, formou parte dende 1921 do padroa
do da Misión Biolóxica de Galicia e escri
biu durante máis de 50 anos nas páxinas 
agrarias do xomal La Voz de Galicia. 
N esta cidade traballou decididamente con 
Hernández Robredo no programa de 
mellara pecuaria deseñado dende a gran
xa coruñesa. Activo organizador de con
cursos de gando en colaboración cos téc
nicos do devandito centro educativo, che
gou con estas iniciativas a tódolos recun
chos do país como membro de innumera
bles xurados de ava!iación. En 1915 bateu 
a súa propia marca, participando nos de 
Ortigueira, Noia, Cambre, Carballo, Pon
tedeume, Vilalba, Lugo e Outeiro de Rei. 
Nestes ce11ames introduciu novas siste
mas de valoración por puntos, co obxecto 
de perfecciona-los mecanismos de cuali
ficación, esenciais para escoller nos con
cursos os exemplares máis idóneos, desti
nados a constituí-la cerna da raza selec
cionada. Logrou así rachar cos vellos 
métodos dos certames do século XIX, que 
premiaban, sen criterio establecido e sen 
obxectivos claros, as características estéti
cas dos animais máis que as súas condi
cións de pureza racial e a súa disposición 
produtiva. Mesmo inventou o compás 
Rof para tal fin, na procura dun instru
mento que garantise unha forma máis per
fecta de medición. Os concursos de gando 
son unicamente unha das facetas da súa 
múltiple actividade, completada coa 
divulgación das vantaxes dos seguros 
mutuos, a organización de festas da Árbo
re e as colaboracións radiofónicas e xor
nalísticas. A súa cooperación coa granxa 
coruñesa ampliouse a partir da instalación 
da Escala de Peritos Agrícolas en 1919, 
na que exerceu a docencia ata o seu peche 
en 1923. Foi un difusor e vulgarizador de 
todo tipo de cuestións relacionadas coa 
gandería en toda a súa amplitude, como 
demostra a diversidade de temas aborda-

Campaña de vacinación do gando vacún auspiciada por Rof Codina. 
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dos na súa bibliografía: dende as instru
cións zoosanitarias ata a avicultura ou a 
cría cabalar. Pero tanta diversidade non 
ocultou, non obstante, a preferencia pola 
mellora do gando bovino, na procura de 
que o agro galego se especializara nome
adamente en produción gandeira. 
Tamén se lle debe a Rof un dos primei

ros e máis completos traballos de caracte
rización das razas bovinas galegas, reali
zado nos anos 10 con vistas a unha abor
daxe máis doada da súa mellora xenética. 
A súa taxonomía foi admitida dende 
entón por tódolos autores. O seu estudo 
das razas autóctonas abranguía tamén o 
gando equino e o porcino. Na monografía 
La raza bovina gallega, de 1916, distin
guiu dúas subrazas: a da montaña e mais 
a dos vales, que se diferencian fundamen
talmente no tamaño. En canto ó procede
mento de mellora do bovino galego, Rof 
estableceu as galegas como razas de tripla 
aptitude e con características idóneas para 
ter unha boa capacidade cárnica. Aínda 
que defendeu en principio a necesidade de 
selección en pureza da raza vacúa galega, 
co tempo aceptou o cruzamento para ace
lera-lo proceso de mellora, seguindo os 
crite1ios de Hemández Robredo. Nas súas 
obras apostaba por un sector gandeiro que 
elaborase para o mercado e que tivese en 
conta o tipo de produtos en que tiña posi
bilidades de especializarse. Como para 
toda aqueJa xeración de técíiicos e agra
ristas, o seu soño era converter Ga!icia 
nunha pequena Suíza e, ó xeito de Caste
lao ou Gallástegui, acloitaba compara-las 
posibilidades de futuro do país coas de 
Holanda e Dinamarca. 

Certamente non foi Rof Codina un 
investigador no estrito sentido do termo, 
pero si un experimentador constante ele 
navidades que puiclesen ser aplicadas ó 
sector gandeiro galego. Nin a gandería 
galega, pese ás súas actuais eivas, nin a 
profesión veterinaria, nin as formas de 
organización labrega en relación co mer
cado gandeiro serían o que foron de non 
ser polo seu labor. Tamén seguen a ser 
válidos, e citados clecote, os seus estudos 
sobre as razas autóctonas. Pero se hoube
ra que destaca-los trazos máis senlleiros 
da súa biografía, estes seguramente serían 
o seu exemplo vital e profesional, o seu 
activismo social e un compromiso cos 
seus principios , que o levaron varias 
veces ó desterro e á sanción, aínda que 
non impediron que obtivera en dous 
momentos ben diferentes o seu merecido 
recoñecemento e homenaxes. Esta com
plexa peripecia vital fala con ahonda niti
dez da súa singu lariclade persoal. (Lourenzo 

Femández Prieto) 

ROGADÍO. Lugar da parroquia (Santa 
Mruia) e concello de Cuntis (Pontevedra), 
que rexistra 51 habitantes e dista 2 quiló
metros da capital municipal. 

Un libro sobre o trobador Roí Fernandiz. 

ROl FERNANDIZ. Clérigo t.robador de 
orixe galega que viviu no segundo terzo 
do século XIII. Nas reproclucións italianas 
distínguense dous poetas con este nome, 
un deles coñecido por Roy Femandez de 
Santiago, autor de 18 cantigas de amor, e 
o outro por Roi Femandiz clérigo, ó que 
se lle atribúen 7 compos icións de amigo. 
Aínda que non existe información sobre a 
identidade deste personaxe, a maioría dos 
estudosos inclinase pola teoría de que se 
trata da mesma persoa. Carolina de 
Michaelis sitúao nos tempos de Afonso X 
o Sabio, igual que López Ferreiro, quen o 
identifica co homónimo que foi nomeado 
capelán por Afonso X e que o 16 de nada! 
de 1273 asinaba o seu testamento; polo 
tanto, a súa actividade poética desenvol
veuse na corte do antedito monarca 
durante o segundo terzo do século XIII. É 
dubidosa a súa participación na conquista 
de Sevilla de 1248, un feíto que trataron 
de afirmar algúns autores baseándose na 
cantiga de amigo Madre, quer'oj'eu ir 
veer 1 meu amigo que se quer ir 1 a Sevi
Lha el-rei servir; [ ... ]. Os engadidos de 
Santiago e clérigo son indicativos da súa 
nacionalidade e da súa condición social. 

ROl PAEZ DE RIBELA. Trobador de 
procedencia ince1ta, aínda que probable
mente galega, que viviu a mediados do 
século XIII e a quen se lle atribúen 21 
cantigas, das cales 13 son de amor e 8 sir
ven teses. Segundo algúns autores, pode
ría identificarse co Roi Paez documentado 
en 1283 en Santa Giáá (hoxe Santa Xiá de 
Monfero, A Coruña) e, polo tanto, ser 
fillo do Pai Soares de Ribela que testemu
ña en 1204 unha venda de bens en Búbal 
ó priorado do Sar. As referencias contidas 

Roí Qucimado é un dos trobadores máis representativos das cantigas de amor. ~ 

nas súas cantigas "Sevilh ' Anrique" e 
"Femand' Escalho" permiten situalo no 
tempo, xa que a primeira está datada en 
Burgos nos anos 1258, 1280 e 1282 pola 
doazón que recibiu de Afonso X, mentres 
que a segunda, dedicada a Femand' 
Escalho, se refire a un personaxe que foi 
escarnecido tamén polos trobadores Pero 
Garcia Burgales e Pero Ga.rcia el ' Ambroa, 
cos que probablemente este trobador se 
relacionou na corte de Castela durante a 
década dos 40. Algúns indicios apuntan a 
unha estadía de Roi Paez na corte portu
guesa de Afonso III durante o terceiro 
cuarto do século XIII. 

ROl QUEIMADO. Trobador de orixe 
descoñecida. Algúns autores afirman que 
probablemente fose galego, mentres que 
outros o sitúan na pequena nobreza rural 
portuguesa. O seu labor poético desenvol
veuse na época afonsina e nos primeiros 
anos do período dionisíaco. Estivo por 
Castela e Portugal e foi contemporáneo de 
Johan Garcia de Guilhade e de Pero Gar
cia Burgales. Deixou esciitas 24 cantigas, 
das que 4 son de amigo, 4 de escarnio e 16 
de amor. 

Nas prirneiras trata dos finximentos do 
amigo sañudo ou finxido namorado dou
tra, do enfado da amiga pola tardanza 
claque! e da intervención no seu favor 
doutra moza á que a namorada responde 
nunca me por el roguedes. 

As cantigas de escarnio e maldizer son 
outras tantas burlas da avaricia, de maldi
cir, da avidez ou da desconsideración cun 
amigo enfermo, que non achegan nada de 
particular á gloria do segrel. 
Canto ás composicións de amor, trátase 

dunha poesía situada entre os dous pri
meiros graos da scala amoris - ver e 
falar- , paso este último que non se atreve 
a dar, polo que ó poeta non lle queda 
outro remedio que morrer d 'amor, un 
tópico arredor do que xira toda a súa poé
tica amorosa. Este extremo non escapou 
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