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O enxeñeiro agrónomo Ramón Blanco foi, xunto con Miguel Odriozola, o máis activo e permanente
colaborador con que contou Gallástegui Unamuno á hora de levar adiante as súas investigacións, así
como un dos máis brillantes. Se ben non sempre traballou directamente no propio centro, os cambios de
destino non lle impediron manter un contacto case permanente cos proxectos da Misión Biolóxica. Foi
seguramente o primeiro en traballar con Gallástegui cando a Misión aínda estaba en Santiago de
Compostela, a comezo dos anos vinte. Blanco e Gallástegui formaron nesta década un grupo de
investigación cunha nítida herencia mendeliana e cun enfoque cara aos problemas de mellora agrícola
cunha clara inclinación americana nos seus postulados.
Formación e primeiros pasos da investigación

Blanco foi dos primeiros en romper co cerco corporativista que de entrada lle estableceran os enxeñeiros
agrónomos a Gallástegui, a quen consideraban case un intruso. Deste achegamento mutuo resultaría unha
prolongada relación científica que se viu reflectida na publicación de varios traballos conxuntos en
diferentes revistas especializadas e mesmo noutras de divulgación ou cultura. Neste último caso, destacan
os tres artigos que conxuntamente publicaron en Ronsel desde 1928.
Durante case toda a década dos vinte Blanco y Pérez del Camino traballará en Lugo, primeiro como
enxeñeiro, para a Deputación e, desde mediados da década, como xefe do Servicio Agronómico
Provincial. Temporalmente, a raíz da morte de Suárez Couto, dirixiu de modo interino a Granxa Agrícola
Pedro Murias de Vilaframil-Ribadeo. En 1927 beneficouse durante tres meses dunha pensión da Junta de
Ampliación de Estudios en Inglaterra, Escocia e Irlanda, formándose en asuntos de xenética aplicada á
mellora do gando. A maior parte da súa estancia foi no Animal Breeding Research Department, da
Universidade de Edimburgo, traballando baixo a dirección do doutor Crew, director do departamento. De
acordo con el, traballou nun único tema: o estudo dos coeficientes de consanguinidade das razas
británicas do gando. Amais, por consello de Crew, tivo contacto cos traballos daquel departamento
relacionados coa herdanza, a fisioloxía do sexo, a mellora xenética de las, o capado e implantación de
glándulas sexuais e os experimentos de inanición en Drosophila. Tamén visitou as principais sociedades
de gandeiros de Escocia para coñecer a organización de libros xenealóxicos e rexistros leiteiros. En
Londres, na John Innes Horticultural Institution, practicou unha nova técnica citolóxica para cromosomas
co doutor Newton. Tamén visitou en Cambridge o laboratorio de xenética do doutor Punnett e a Agricultural
School da Universidade de Oxford. A colaboración con Gallástegui permitiulle obter, un ano despois, unha
axuda para ampliar estudos na Estación de Xenética de Svalóf (Suecia), seguindo, así, os pasos do seu
mestre.
Traballo e especialización profesional
Á volta do estranxeiro estableceuse en Madrid, onde permaneceu durante os anos trinta, pero seguiu
traballando por temporadas na Misión, á que se incorporou como enxeñeiro en 1939. Nos anos corenta
incorporouse á Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos, como profesor numerario de Botánica General
y Aplicada, posto para o que fora nomeado en 1945.
Se ben unha especialización tan aguda non adoitaba ser frecuente entre os investigadores agropecuarios
antes da guerra civil, esta tendencia desenvólvese precisamente coa xeración de Ramón Blanco, quen
traballou preferentemente sobre cuestións pecuarias, relacionadas tanto coa mellora xenética do vacún,
coma coa súa alimentación. A razón última desta especialización débese a Gallástegui, polo referencial
desta xeración de investigadores, quen procurou a conciencia a formación especializada dos seus
discípulos en campos diferenciados. Se Odriozola especializouse en porcino, Ramón Blanco ocupouse de
todo o relacionado coa mellora do vacún. Xa en 1924 foi un dos organizadores do primeiro concurso de
vacas leiteiras realizado na Granxa Pedro Murias, defendendo, case en solitario aínda, as posibilidades de
Galicia como produtora de leite.
Pero a súa dedicación principal estivo en relación coa alimentación animal, con especial atención ao
bovino. Foi un activo propagandista das vantaxes dos prados artificiais, convencido de que tan importante
como a mellora xenética era procurar unha alimentación adecuada para manter a especie mellorada e

evitar a súa degradación. En liña co que afirmaban enxeñeiros da xeración precedente, como Hernández
Robredo.
Durante os anos trinta participou con outros autores na vella polémica, recruada agora por mor dos
problemas arancelarios e as dificultades para a importación de millos, sobre se Galicia debía manter o
cultivo do millo ou substituílo enteiramente polos prados artificiais. Neste marco referencial, destacan os
seus traballos experimentais e os opúsculos de divulgación sobre os métodos para mellorar a
conservación da herba seca.
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