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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Naceu en Oviedo porque o seu pai fora destinado circunstancialmente alí, pero as súas raíces familiares
estaban en Lalín e sempre se considerou galego. Estudou o bacharelato no Instituto de Santiago e en
Madrid a licenciatura de Ciencias Exactas, que rematou en 1931. Dous anos despois gañou unha cátedra
de instituto, que exerceu por distintas vilas ata recalar en Santiago, no Instituto Arcebispo Xelmírez. En
1944 defendeu na Universidade Complutense a súa tese de doutoramento, dirixida por don Ramón Aller,
sobre o problema da órbita aparente das estrelas dobres visuais. En 1953 estivo en Suíza, traballando co
profesor de Rham, e en 1955 obtivo por oposición a cátedra de Xeometría Diferencial da Universidade de
Santiago. Dende 1971 foi membro de número da Real Academia Galega, ocupando a vacante que deixara
don Ramón Aller.

Os traballos do profesor Vidal superan con moito o medio centenar, a meirande parte deles sobre
xeometría diferencial, e polo seu carácter especializado son difíciles de resumir. Falaremos tan só dalgúns
de carácter elemental. Nun artigo aparecido en 1947, Vidal Abascal proporcionou novas demostracións
dunhas fórmulas descubertas a mediados de século XIX polo matemático suízo Jacob Steiner. Mediante
elas podemos calcular a área dunha elipse partindo do centro e dun triángulo inscrito ou circunscrito
respectivamente. Para demostrar estas fórmulas considerou unha circunferencia afín á elipse,
procedemento xa utilizado anos antes por el mesmo cando abordou o problema de calcular as órbitas das
estrelas dobres visuais.
Dos artigos dedicados á xeometría diferencial, o campo de estudo predilecto de don Enrique, sinalaremos
tan só un deles, no que demostra algúns resultados facilmente entendibles, mesmo para quen non estea
moi ó tanto nesta materia. Trátase dun traballo aparecido en 1944, no cal chega á ecuación diferencial das
curvas esféricas dun modo máis sinxelo que o habitual, e tamén a dous novos teoremas. O primeiro di que
toda curva cerrada esférica posúe cando menos dous puntos con tanxentes paralelas; o segundo que en
toda curva cerrada sobre a esfera hai polo menos dous puntos con normais principais paralelas.
Vidal Abascal creou unha importante escola e dirixiu ata quince teses de doutoramento. Son moitos os
catedráticos de xeometría diferencial en España que se consideran discípulos seus. Tamén tivo certa
dedicación á historia da ciencia e da cultura, na que deixou algúns traballos que merecen ser recordados.
Ademais de artigos biográficos sobre don Ramón Aller, está o discurso de apertura do curso académico
1973-1974, titulado “Influencia de algunos matemáticos y universitarios en el renacimiento cultural de
Galicia”, e unha breve historia da xeometría integral e outra da xeometría diferencial publicadas na Revista
Matemática Hispano Americana, ambas de moi grata e instrutiva lectura.
Ademais dun bo matemático, Vidal Abascal salientou como home dunha moi grande capacidade
organizativa. Fixo as xestións pertinentes para trasladar o Observatorio Astronómico de Lalín a Santiago, e
igualmente tivo que ver coa creación dunha cátedra de astronomía para don Ramón Aller. Ao redor do
observatorio, tamén por iniciativa súa, foi creado un seminario matemático bautizado co nome de “Durán
Loriga”. Ademais, organizou os Coloquios Internacionais de Xeometría Diferencial, que tiveron lugar en
Santiago con certa regularidade a partir de 1959. Grazas a estes coloquios, moitos estudantes e
profesores puideron ver e tratar a matemáticos estranxeiros de primeira fila. A piques de xubilarse, fundou
e impulsou a Academia de Ciencias de Galicia, da que foi o seu primeiro presidente.
Vidal Abascal foi unha persoa preocupada pola sociedade na que lle tocou vivir e pola ausencia de
liberdades que nela había. En calquera manifesto de adhesión a profesores ou estudantes represaliados
polo franquismo nunca faltaba a súa firma, nin tampouco o seu óbolo cando se trataba de recoller cartos
para axudar a xente multada por manifestarse pacificamente. Morreu a tempo de ver definitivamente
instalado en España un réxime de democracia e liberdade.
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