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O século da Ilustración e da revolución científica é o século XVIII. Este século supón un cambio
radical na sociedade, que xa se viña producindo desde o s. XVII, e que representa o cambio máis
importante dentro da historia da ciencia. As academias e as sociedades científicas neste século
tiveron moita importancia polo seu labor de investigación, promoción e difusión da actividade
científica.
No pasado congreso de ENCIGA (1), celebrado en Sarria no ano 2015, presentabamos unha comunicación sobre o estado da cuestión da Ciencia en Galicia no século XVIII. Esa comunicación
permitiunos facer unha exposición, forzosamente breve, non só da Ciencia realizada nesa época,
senón, sobre todo, unha brevísima achega de que científic@s a realizaron. Dabamos conta de
que, nesa época, en Galicia, os estudos e traballos de Ciencia se realizaban fundamentalmente
fóra da Universidade, pero tamén dentro da Institución académica compostelá (2).
Nesta comunicación queremos afondar máis neste tema presentando algúns científic@s galeg@s
relacionados coa Institución Universitaria. Pretendemos amosar moitos dos atrancos que algúns
profesores da Universidade compostelá tiveron que salvar para conseguir modernizar esta Institución, e sinalar tamén como se foi producindo a evolución do ensino universitario nesa época
cara posturas máis modernas.
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