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RUBÉN CASTRO 

REDONDO 

Profesor Axudante Doutor de 

Historia Moderna na U. de 

Cantabria. Licenciado e doutor pola 

U. de Santiago de Compostela, 

ambos con premio extraordinario, 

foi contratado posdoutoral da Xunta 

de Galicia en Sorbonne Université e 

na U. de Lisboa, e investigador 

invitado na École des Hautes Études 

en Sciences Sociales e na Pontificia 

U. Católica de Chile. 

É autor de catro monografías -tres 

como autor único- e dunha vintena 

de artigos e capítulos de libros. 

As súas liñas de investigación 

céntranse, por unha banda, na 

Historia Social, enfocada a través da 

análise da conflictividade, sobre 

todo no ámbito rural; e, por outra 

banda, na Cartografía e na 

Metroloxía Históricas, dende as 

cales incorporou os Sistemas de 

Información Xeográfica (GIS) como 

ferramentas de reconstrucción e de 

análise espacial. 

Participou en cinco proxectos de 

investigación -catro nacionais e un 

europeo- e na actualidade dirixe 

como Investigador Principal o 

proxecto Cartografía Digital de los 

sistemas metrológicos de la Castilla 

Moderna ( PID2020-118939GA-I00). 

NOVAS PERSPECTIVAS 

 EM HISTÓRIA MODERNA 
CICLO DE SEMINÁRIOS 

PESAR E MEDIR NA ESPAÑA MODERNA: 

CONTEXTO, PROBLEMAS E LIÑAS DE 

PESQUISA 

RESUMO 

Pese ó esforzo plurisecular das Monarquías europeas para configurar 

sistemas metrolóxicos unificados nos seus respectivos dominios, as 

sociedades precontemporáneas, abrumadoramente rurais, utilizaron 

instrumentos e prácticas de medición múltiples e diversas ata a 

introdución e imposición do Sistema Métrico Decimal (SMD). 
 

No caso que nos ocupa, non existiu en toda a Idade Moderna un sistema 

metrolóxico único na España Moderna, xa que en liña co seu deseño 

xurisdicional, Castela e Aragón non compartiron nunca sistemas de 

pesos e medidas antes do SDM, nin tan sequera despois dos Decretos 

de Nova Planta que Filipe V impuxo ós territorios aragoneses trala 

Guerra de Sucesión. Isto non debera de sorprender, xa que tampouco 

no interior de ditas coroas existiu nunca algo semellante a un sistema 

metrolóxico compartido, porque as leis reais de unificación de pesos e 

medidas tiveron un impacto moi limitado na homoxeneización do 

comportamento metrolóxico das comunidades locais tradicionais.  
 

A pesares de que poucos estudios sobre a Idade Moderna escapan á 

problemática metrolóxica -pola necesidade da tradución das vellas 

magnitudes-, a Metroloxía Histórica ten aínda a día de hoxe carencias 

moi importantes ás que non deu resposta como disciplina. Sen dúbida, 

o retraso da investigación explícase en parte pola complexidade que a 

compoñente espacial-local imprime obrigatoriamente ós traballos 

neste eido, con enormes dificultades para xeneralizar, sen esquece-la 

árida tarefa coa que se atopa quen trata de poñer orde nas cifras e letras 

dos sistemas antigos de medición. Nese senso, os avances nos últimos 

anos no ámbito das Humanidades Dixitais, nomeadamente os Sistemas 

de Información Xeográfica (GIS), abren novas posibilidades para a 

disciplina, sen esquecer que a perspectiva social coa que o profesor 

Kula innovou achegándose á cuestión metrolóxica non foi superada e 

segue estando plenamente vixente medio século despois da 

publicación de Measures and men. 
 

Leitura recomendada: Rubén Castro Redondo, “Política y policía metrológica de la Corona de 

Castilla hasta la introducción del Sistema Métrico”, Investigaciones Históricas. Época Moderna y 
Contemporánea, 38 (2018), pp. 77-103. 

Outros recursos: Cartografía Metrolóxica da Galicia Moderna 

 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/281015937
https://galiciadigital1753.wixsite.com/proyecto/cartograf%C3%ADa-metrol%C3%B3gica

