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En 1860 ingresou na Escola de Enxeñeiros de Camiños de Madrid e tres anos despois pasou a ocupar,
tras brillante oposición, unha praza na Escola de Enxeñeiros da Armada de Ferrol. Rematados os estudos,
en 1866 foi nomeado profesor de Física e Xeometría da Mestranza e enxeñeiro auxiliar do Estaleiro da
capital departamental. En 1876 licenciouse en Farmacia pola Universidade de Santiago. Seguiu con afecto
o movemento catalanista do seu tempo e foi correspondente do xornal La Renaixensa.

A súa condición de mariño e técnico naval e os vínculos familiares adquiridos son algunhas das razóns
polas que se asentou definitivamente en Ferrol, onde desenvolveu, á parte do seu extraordinario labor
profesional, unha importante tarefa cultural, da que non está exenta a súa actividade masónica. Coñecedor
de seis linguas, intentou introducir o esperanto en Galicia. Foi presidente do Ateneo, da rondalla Airiños da
Miña Terra e da Liga Antiduelista.
Andrés Comerma é o autor do proxecto e director da construción do Dique da Campá no Arsenal de Ferrol,
a obra máis importante das executadas en Galicia ao longo do século XIX. Construído ao longo de seis
anos, desde 1873 ata 1879, inaugurouse solemnemente despois de superar numerosas dificultades. Polas
súas dimensións converteuse nun dos máis grandes do mundo. O peche do dique, por medio dun barcoporta, foi o primeiro de ferro construído en España. Un ano despois da súa posta en marcha, Comerna
instalou nel un mareógrafo de Charallón para medir durante catro anos consecutivos as curvas das
mareas. Ao remate das obras nomeárono xefe do Estaleiro.
Realizou as primeiras experiencias telefónicas, antes que en Madrid e Barcelona, coa instalación das liñas
para comunicar o Arsenal con Capitanía. En 1881 interveu no Congreso de Electricidade de París, xunto a
científicos de recoñecida categoría, como Siemens ou Thompson, na elaboración do Código das unidades
eléctricas, que ata entón estaban por definir. Un ano despois representou á Mariña na Exposición de
Electricidade de Múnic. En 1883 presidiu a delegación española na Exposición Internacional de Pesca de
Londres e presentou o seu proxecto máis ambicioso: o túnel baixo o estreito de Xibraltar. Este traballo,
pioneiro doutros que o sucederon ata a actualidade, estaba inspirado no vello soño británico de unir a illa
con Europa, que Comerma coñecía a través dos diferentes contactos que mantiña en Londres, onde
estaba destacado desde 1880 como agregado naval da delegación española. Propuxo unir África co
continente europeo por medio dun túnel submarino de 19 quilómetros de lonxitude, cunha profundidade
superior aos oitocentos metros nalgúns tramos, e 60 km. de ferrocarril para realizar o traxecto TarifaCeuta. Non chegou a executarse pola oposición de Gran Bretaña.
En 1884, baixo a súa dirección, instaláronse no Estaleiro as primeiras remachadoras de España. Ao ano
seguinte proxectou o Hospital de Mariña da cidade e, catro anos despois, participou como directivo na
Exposición Universal de Barcelona. Encargouse da dirección dos estaleiros de «Vila y Compañía» na
Graña e, como vicepresidente do Consello de Administración da Sociedade Eléctrica Popular Ferrolá,
levou adiante a contrata para a construción da central eléctrica que abastecería a Ferrol. Por estas datas
realizou tamén as primeiras experiencias en Galicia con raios X. Finalmente, en 1900 participou como xefe
de sección no Congreso de Enxeñeiros Navais de París e ascendeu a xeneral da Armada.
Comerma realizou importantes investigacións no campo das ciencias e das humanidades e divulgou en
artigos de prensa, libros e conferencias os últimos avances tecnolóxicos do seu tempo, como o
cinematógrafo, o fonógrafo, a fotografía e a luz eléctrica. Membro de varias sociedades científicas
españolas e do estranxeiro, foi un home de espírito polifacético e universalista, e o seu prestixio
profesional alcanzou sona mundial.
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