ÁLBUM DA CIENCIA:
A elaboración desta nova versión do Álbum da Ciencia supón un esforzo investigador e divulgativo dun amplo equipo de
especialistas. A dirección foi encomendada a Xosé A. Fraga Vázquez, da Sección de Ciencia, Natureza e Sociedade do Consello,
quen contou coa colaboración do coordinador desa Sección, Francisco Díaz-Fierros Viqueira, na codirección, e de Alfonso Mato na
coordinación e redacción.
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Realizou os estudos de enxeñería de minas na Universidade de Madrid e chegou a desempeñar o cargo
de enxeñeiro xefe do corpo de minas e director das minas de Almadén. Foi tamén un gran publicista, que
estudou e elaborou informes técnicos sobre moitas ruínas do estranxeiro. Politicamente compartiu co seu
irmán Xosé as ideas liberais, notablemente máis moderadas no caso de Ramón,e formou parte da
xeración coñecida como provincialistas galegos, que interviñeron no pronunciamento de 1846. Esta

xeración de mozos universitarios optimistas e loitadores viron freadas as súas ansias democratizadoras
tralo levantamento de 1846, iniciado co pronunciamento do comandante Miguel Solís e concluído co
fusilamento dos Mártires de Carral e co exilio de moitos deles. Agrupábanse na Academia Literaria de
Santiago, á que pertenceron Añón, os irmáns Faraldo e Camino, Neira de Mosquera, os irmáns Rúa
Figueroa, Romero Ortiz, etc., na que se promovían debates sobre temas filosóficos, históricos e se
organizaban lecturas literarias de orixinais dos seus membros. A Academia Literaria fora fundada en 1831,
pero o seu momento de maior vitalidade tivo lugar entre 1840 e 1842, baixo a presidencia de Domingo
Díaz de Robles e Vicente Manuel Cociña, cando celebraban as reunións no mosteiro de San Martiño
Pinario. Desapareceu en 1849 e foi substituída por El Liceo de la Juventud, con sede no convento de San
Agustín, que tiña como unha das súas actividades principais as representacións teatrais de obras de
autores consagrados no panorama español. Consta que en 1854 Rosalía de Castro deu vida na escena ao
personaxe principal de Rosmunda, drama de Gil y Zárate e incluso é posible que actuase nalgunha outra
representación.
As publicacións científicas de Rúa Figueroa son memorias moi completas e revisten particular interese
pola información crítica que conteñen sobre os procedementos de explotación mineira en moitos
xacementos. Nos seus informes realizaba propostas para a mellora das explotacións e analizaba os seus
aspectos económicos. Sempre se mostrou contrario ao intervencionismo estatal, chegando a acusar a esta
política proteccionista do Estado de abandono das industrias extractivas. Respecto ao estado da minería
en Galicia, do que se ocupou en diversos estudios, en 1855 realizou un informe sobre a fábrica da cobraría
de Xuvia, para coñecer o estado das industrias mineiras, metalúrxicas e demais relacionadas con esa
fábrica, co obxecto de ver como se poderían revitalizar.
As súas ideas liberais levárono a publicar e a divulgar en revistas de ampla difusión noticias relativas á
minería e á súa industria como motor do despegue dun país. De igual modo, con sentido de servizo a uns
ideais e a un país, comezou, no ano 1857, xunto co seu grande amigo, o tamén enxeñeiro Euxenio Maffei,
a obra de recompilación de datos biográficos e bibliográficos para os seus famosos Apuntes, que constan
de máis de 5.000 descricións bibliográficas, xunto con datos biográficos dos autores citados. Esta obra,
redactada con gran minuciosidade, é de gran fiabilidade para os historiadores da ciencia.
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